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                COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃ0 MATEUS 

 
EDITAL CBHSM1 Nº 01/2020 

RETIFICAÇÃO Nº 02 

 

PROCESSO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO MATEUS – CBHSM1 

 

 A comissão eleitoral, no uso das suas atribuições que lhe confere a Deliberação CBHSM1 nº 

008/2020 de 12 de março de 2020, e diante da DN CERH nº 64/2020 que prorrogou o 

mandato das diretorias que tomaram posse em 2018 até o dia 30/09/2020 retifica o edital nº 

01/2020 para publicar novo calendário do Processo Eleitoral para a eleição dos membros da 

diretoria do CBHSM1 para o próximo mandato – Gestão 2020/2022, o local, o prazo e as 

formas de inscrição para os interessados em participar do processo. 

DIVULGAÇÃO / REALIZAÇÃO DATA 

Divulgação e mobilização para o processo 
eleitoral da Diretoria  

03/08/2020 

Abertura das inscrições  10/08/2020 

Término das inscrições  05/09/2020 

Relação dos Habilitados  09/09/2020 

Reunião de Eleição e Posse dos Eleitos  15/09/2020 

 

1- COMPOSIÇÃO DAS CHAPAS  

Os interessados em compor a diretoria do comitê - gestão 2020/2021 deverão seguir os 

seguintes parâmetros: 

 

 Os interessados deverão articular-se em uma ou mais chapas, indicando os 

nomes aos cargos de presidente, vice-presidente, secretário e secretário 

adjunto; 

 Os Candidatos deverão obrigatoriamente estar dentre os membros titulares 

do comitê; 

 As chapas deverão ser compostas por no mínimo 3 (três) segmentos distintos; 

 Deverá ocorrer alternância dos segmentos na ocupação dos cargos de 
Diretoria, exceto nos casos de reeleição - sendo permitida apenas 1 (uma) 
recondução;  

 O conselheiro que esteja ocupando um cargo da Diretoria pelo segundo 
mandato consecutivo não poderá se candidatar a uma nova eleição para o 
mesmo cargo;  

 Não é permitido a um candidato participar de mais de uma chapa; 
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 Membros suplentes não podem participar da composição da Diretoria. 
 
 

2- FORMAS DE INSCRIÇÃO  
 
Os interessados em compor a Diretoria do Comitê Deverão apresentar os seguintes 
documentos: 
 
 

 A Chapa deverá apresentar a composição completa dos cargos onde indicará 
nome, segmento, telefone, e-mail e CPF de cada membro participante;  

 Apresentar plano de trabalho com as propostas voltadas para a melhoria da 
Bacia e Fortalecimento do Comitê  
 

OBS: vide anexo I (Ficha de Inscrição e Plano de Trabalho) 
 
 
 

3- LOCAL DE INSCRIÇÃO  
 
Os interessados poderão realizar a inscrição através dos seguintes meios: 
 
 

 Por meio eletrônico: cbhsm1@hotmail.com 
 Entrega na secretaria da Sede do Comitê: Rua Presidente Tancredo Neves nº 

219 – Sala 02 – Centro – Mantena/MG 

 

 

 

 

Mantena, 05 de agosto de 2020 

 

 

Coordenador da Comissão Eleitoral  
Luiz Antônio Garcia 
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