CONSELHO GESTOR DO AÇUDE CHAPÉU – CONSU CHAPÉU
EDITAL Nº 02/2021, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
EDITAL 02/2021 - Reabre os prazos de inscrição do Processo Eleitoral
A Comissão Eleitoral do Conselho Gestor do Açude Chapéu - Consu Chapéu, instituída em Assembleia de 18 de
junho de 2021, observando o número de inscrições abaixo da metade do número de vagas de representação do
Plenário do Consu Chapéu, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1º Reabrir os prazos de inscrição e etapas subsequentes do Processo Eleitoral, constante no Edital Nº
01/2021, ANEXO I, de 18 de junho de 2021, que passa a vigorar da seguinte forma:
ANEXO I
CRONOGRAMA DO PROCESSO ELEITORAL

PERÍODO DE INSCRIÇÃO

29 de setembro de 2021 (quarta-feira)
a
29 de outubro de 2021 (sexta-feira)

DIVULGAÇÃO DA LISTA PRELIMINAR DE HABILITADOS E
INABILITADOS (na página do Consu Chapéu no site da Apac)

até 05 de novembro de 2021 (sexta-feira)

PRAZO PARA RECURSO (5 dias úteis)

08 de novembro de 2021 a
12 de novembro de 2021
(segunda até sexta-feira)

PUBLICAÇÃO DA LISTA FINAL DE HABILITADOS
(na página do Consu Chapéu no site da Apac)

17 de novembro de 2021 (quarta-feira)

REUNIÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS E DIRETORIA

26 de novembro de 2021 (sexta-feira)

Art. 2º Para realizar a inscrição, no prazo estabelecido no Cronograma acima, a instituição interessada deverá
encaminhar ao e-mail gaob@apac.pe.gov.br a Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada,e enviar
a documentação conforme setor de atuação:
I - segmento “Poderes Público”:
a) cópia do ato de nomeação da autoridade legalmente responsável pela instituição;
II - segmento “Usuários de Recursos Hídricos”:
a) cópia do documento de identificação do responsável legal pela instituição;
b) cópia de inscrição no CNPJ, com certidão ativa.
III - segmento “Sociedade Civil”, em conformidade à Resolução CRH-PE nº 01/2008:
a) cópia da ata de eleição de sua diretoria atual;
b) cópia do documento de identificação do responsável legal pela instituição;
c) cópia de inscrição no CNPJ, com certidão ativa;

d) cópia de ata de fundação, estatuto ou regimento, devidamente registrado em cartório, com constituição
há mais de 02 (dois) anos, onde conste, expressamente, a natureza de sua atuação na área de recursos
hídricos ou de meio ambiente, no âmbito da bacia hidrográfica;
e) em se tratando de Fundações, cópia de escritura de instituição devidamente registrada no Registro Civil
de Pessoas Jurídicas, com constituição há mais de 2 (dois) anos e âmbito de atuação na Bacia
Hidrográfica do Rio e o comprovante da aprovação do estatuto pelo Ministério Público.
Art. 3º Este Edital será publicado no Diário Oficial do Estado em forma de extrato e, em seu inteiro teor, na
página dedicada ao Consu Chapéu no site da Agência Pernambucana de Águas e Clima – Apac
(www.apac.pe.gov.br).
29 de setembro de 2021.
CE Consu Chapéu
Rennê Alencar - Prefeitura Municipal de Parnamirim
Geraldo Lustosa - Prefeitura Municipal de Parnamirim
Antônio Erenilton da Silva - Associação Riacho do Meio - Orocó

CONSELHO GESTOR DO AÇUDE CHAPÉU – CONSU CHAPÉU
EDITAL Nº 01/2021, DE 18 DE JUNHO DE 2021
MANDATO 2021-2024
ANEXO III – Ficha de Inscrição

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome da instituição

CNPJ

Endereço
completo

Município

CEP

Nome do responsável legal

Cargo

E-mail

Fone

(

)

(

)

(

)

IDENTIFICAÇÃO DO/A REPRESENTANTE TITULAR
Nome completo

CPF

E-mail

Fone

IDENTIFICAÇÃO DO/A REPRESENTANTE SUPLENTE (opcional)
Nome completo

CPF

E-mail

Fone

SETOR DE ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Poderes Públicos
Usuários de
recursos hídricos
Organizações da
Sociedade Civil
Assinatura do
responsável legal

□ Municipal
□ Abastecimento público
□ Aquicultura, pesca, turismo, lazer
□ Ensino, pesquisa, extensão
□ Sindicato ou associação rural

□ Estadual
□ Irrigação e agropecuária
□ Indústria, mineração e agroindústria
□ Organização comunitária
□ Organização não-governamental

□ Federal
□ Hidroelétrico, hidroviário
□ Outro
□ Povos tradicionais
□ Outro

Para realizar inscrição, é necessário encaminhar documentos digitalizados solicitados
no Art. 11 do Edital 01/2021 para gaob@apac.pe.gov.br

