Edital de Convocação SEMAM nº 01/2021
Plenárias Públicas Virtuais para composição do
Conselho Municipal do Meio Ambiente – CODEMA
Quadriênio 2021/2024
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, nos termos da atribuição a ele conferida
pelo Art. 2º do Decreto Municipal nº 2873/2021, considerando o disposto nas Leis Municipais
653/1980 e 2152/2013, convoca as entidades do Setor Produtivo e do Terceiro Setor a
participarem das REUNIÕES PLENÁRIAS PÚBLICAS VIRTUAIS1 visando à ELEIÇÃO DE
REPRESENTANTES DOS REFERIDOS SEGMENTOS PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CODEMA, com mandato até 31 de dezembro de 2024,
permitida sua recondução.
Para o credenciamento das candidaturas dos representantes das entidades do SETOR
PRODUTIVO (agropecuária, mineração, indústria, construção civil, comércio e prestação de
serviços) e do TERCEIRO SETOR (organizações da sociedade civil - OSCs) será necessária a
comprovação de sua regularidade mediante a apresentação, por e-mail endereçado a
meioambiente@caxambu.mg.gov.br ou, preferencialmente, via Portal do Cidadão2 (acessível
em http://www.caxambu.mg.gov.br/ ) dos seguintes documentos em extensão .PDF:
1.


2.





Setor Produtivo:
Cópia do contrato social
Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ;
Terceiro Setor:
Cópia do estatuto devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos;
Cópia do Cartão de inscrição no CNPJ;
Cópia da ata da última eleição de diretoria;
Comprovante de diploma legal de utilidade pública municipal, caso a OSC o possua;

O credenciamento deverá se dar em prazo não inferior a 07 (sete) dias úteis antes do
pleito, que ocorrerá por meio de videoconferência a ser comunicada por e-mail aos
credenciados.
AS PLENÁRIAS PÚBLICAS VIRTUAIS, salvo motivo de relevância maior, serão realizadas
nos seguintes dias e horários, em primeira convocação:
SEGMENTO
DIA
HORÁRIO
SETOR PRODUTIVO 12/07/2021 16 às 17 h
TERCEIRO SETOR
13/07/2021 16 às 17 h

REYNALDO GUEDES NETO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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Reuniões presenciais não serão realizadas até que se encerre o atual quadro pandêmico da COVID-19
Portal do Cidadão → Cadastro da Pessoa Jurídica (interessado) e seu representante legal (Procurador)
→ Abertura de Processo de Protocolo → Natureza – Secretaria de Meio Ambiente → Assunto –
encaminhar documentos
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