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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

COMITÊ DAS BACIAS DOS RIOS PIQUIRI E PARANÁ 2 

 

O Comitê das Bacias dos Rios Piquiri e Paraná 2, instituído pelo Decreto Estadual nº 8.924, de 10 

de setembro de 2013, convoca todos os seus membros para a eleição da primeira Mesa Diretora, 

segundo o prazo, a saber: 

Os interessados, membros do Comitê, poderão inscrever sua chapa através do preenchimento e envio 

do formulário de inscrição anexo a este documento, contendo os nomes e dados indicados para os 

cargos de Presidente e Vice-Presidente.  

O envio do formulário de inscrição deverá ser realizado até o dia 08 de dezembro de 2021, com 

encaminhamento para o e-mail: cbhpiquiriparana2@iat.pr.gov.br. 

As chapas inscritas participarão do processo eleitoral que se realizará no dia 10 de dezembro de 2021, 

às 9h00min, por meio da Plataforma digital, na ocasião da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê das 

Bacias dos Rios Piquiri e Paraná 2. 

A referida eleição será realizada por votação aberta, elegendo-se a chapa que obtiver a maioria dos 

votos, observado o quórum mínimo para a reunião do Comitê. Havendo a inscrição de mais de duas 

chapas e não obtendo a mais votada por maioria absoluta dos votos, realizar-se-á, no ato contínuo à 

primeira votação, uma segunda, concorrendo as duas chapas mais votadas, elegendo-se a que obtiver 

maioria simples dos votos. Ocorrendo empate, caberá ao Presidente da Mesa Diretora em exercício 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 for eleita. 

 

Curitiba, 03 de dezembro 2021. 

 

Danielle Teixeira Tortato 

Gerente de Gestão de Bacias Hidrográficas 

Instituto Água e Terra 
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ANEXO 

 

 

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPA 

 

Candidato a Presidente:  

Nome: __________________________________________________________  

RG: _____________________   CPF:  ________________________  

Inst i tuição/Empresa  que representa:  _________________________________  

Segmento (Poder Públ ico,  Usuário de Recursos Hídricos ou Sociedade Civi l ) :  

_____________________________ 

 

 

Candidato a Vice-Presidente:  

Nome: _______________________________________________________  

RG: _________________________   CPF:  __________________________ 

Inst i tuição/Empresa  que representa:  ______________________________  

Segmento (Poder Públ ico,  Usuário de Recursos Hídricos ou Sociedade Civi l ) :  

______________________________ 
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