EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
O COMITÊ DAS BACIAS DO ALTO IGUAÇU E AFLUENTES DO ALTO RIBEIRA,
instituído pelo Decreto Estadual nº 5.878, de 13 de dezembro de 2005, conforme estabelecido
em seu Regimento Interno, convoca todos os seus membros para a eleição do Presidente e
Vice Presidente, segundo o prazo a saber:
Os interessados, membros titulares do Comitê, poderão inscrever sua chapa, contendo os
nomes indicados para os cargos de Presidente e Vice Presidente até o dia 7 de junho, às 18:00
horas, junto à Secretaria Executiva do Comitê (Instituto das Águas do Paraná), sito à rua
Santo Antônio, 239 – Rebouças, CEP 80230-120, Curitiba – PR, através de correspondência,
fac-símile (41) 32134801 ou correspondência eletrônica (coaliar@aguasparana.pr.gov.br).
O preenchimento do formulário para inscrição da chapa deverá contar com a assinatura de
cada candidato ao cargo pleiteado.
A chapa ou chapas inscritas deverão participar do processo eleitoral que se realizará no dia 11
de junho de 2013, no CIETEP - Curitiba, por ocasião da 14ª Reunião Ordinária do Comitê das
Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira.
A votação na referida eleição será realizada por escrutínio secreto, elegendo-se a chapa que
obtiver a maioria dos votos, observado o quorum mínimo para a instalação da reunião do
Comitê, qual seja, de maioria simples.
Havendo a inscrição de mais de duas chapas e não obtendo, a mais votada, a maioria absoluta
dos votos, realizar-se-á, ato contínuo à primeira votação, uma segunda, concorrendo as duas
chapas mais votadas, elegendo-se a que obter maioria simples dos votos. Ocorrendo empate,
caberá ao Presidente da Mesa Diretora Provisória o voto de qualidade.
Havendo a inscrição de chapa única, a eleição poderá ser realizada por aclamação.
A chapa vencedora tomará posse na mesma sessão em que foi eleita.
Curitiba, 24 de maio de 2013
OLGA R. R. POLATTI
Secretária Executiva do Comitê das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira

