
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 
 

O Presidente do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de 
Patrocínio – MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei nº. 3596/2003, art. 7º, CONVOCA o 
Poder Público e entidades da sociedade civil para indicar seus representantes para a renovação dos seus 
Conselheiros para o quadriênio 2019/2023, conforme menciona a lei.  

 
O CODEMA informa que é composto por 20 (vinte) membros efetivos e respectivos suplentes, 

assim especificados. 
 
I - Dez representantes do Poder Público: 

um representante da área de Urbanismo e Meio Ambiente;  
um representante da área da Educação; 
um representante da Secretaria Municipal de Obras Publicas; 
um representante da Secretaria Municipal de Agricultura; 
um representante da Polícia Ambiental; 
um representante do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA 
um representante do Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio – Daepa; 
um representante da Superintendência Regional de Ensino; 
um representante do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura-CREA-Subseção local; 
um representante do Poder Legislativo Municipal 
 

II - Dez representantes da Sociedade Civil: 
um representante dos Conselhos Comunitários; 
um representante da Associação Comercial e Industrial de Patrocínio – ACIP; 
um representante do Centro Universitário do Cerrado - UNICERP; 
um representante de Clubes de Serviços; 
um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patrocínio; 
um representante da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio – Coopa; 
um representante do Sindicato Rural de Patrocínio; 
um representante da Associação dos Cafeicultores de Patrocínio – ACARPA.” 
dois representantes de ONGS de Defesa do Meio Ambiente com sede no município de Patrocínio. 
 

As entidades deverão indicar seus representantes titulares e suplentes até o dia 19/06/2019, ate às 
17:00h, na Secretaria Executiva do CODEMA ou via email: codemapatrocinio@gmail.com 

 
  

DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL  
 
As entidades da sociedade civil especificada como: Clubes de Serviços, Conselhos Comunitários e 

ONGS de Defesa do Meio Ambiente passarão por um processo eletivo, que deverão seguir as seguintes etapas: 
a) Inscrição da entidade 
b) Divulgação das entidades inscritas  
c) Apresentação de Recursos 
d) Julgamento dos  recursos 
e) Divulgação das  entidades habilitadas. 
f) Eleição das entidades habilitadas 

 
a) As inscrições das entidades da sociedade civil serão feitas na Secretaria executiva do CODEMA ou via 

email: codemapatrocinio@gmail.com , até o dia 28/05/2019, até às 17:00h, com apresentação de cópia de 
Cartão de CNPJ, Estatuto da entidade e Ata da ultima eleição da diretoria. 
 

b) Da Divulgação dos  inscritos  - No dia 29/05/2019, a secretaria  executiva do CODEMA  divulgará as 
entidades  da sociedade civil  inscritas ,  no portal http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/ 
index.php/publicacoes/codema 
 

c) Apresentação de Recursos: As entidades da sociedade civil cadastradas, ou não, poderão apresentar 
recursos no período de 30/05/2019 a 05/06/2019. 

 

d) Do Julgamento dos recursos – Estará sob a responsabilidade da diretoria executiva do Codema e do 
departamento Jurídico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e acontecerá no dia 07/06/2019.  

 

e) Divulgação das entidades habilitadas pela Secretaria executiva do Codema. A  publicação acontecerá dia 
10/06/2019, no portal http://www.portal.patrocinio.mg.gov.br/pmp/index.php/ publicacoes/codema 

 
f) Eleição das entidades habilitadas: As reuniões eletivas serão coordenadas pela diretoria do CODEMA em 

exercício e acontecerá dia  12/06/2019, na sede da Secretária Executiva do Codema, Av. João Alves do 
Nascimento, 1228 – B. Cidade Jardim- Patrocínio – MG;  
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1) Reunião eletiva das ONG’s: Dia 12/06/2019 - às 9 horas. (indicar 02 – dois titulares e 02 - dois suplentes); 
2) Reunião eletiva Clubes de Serviços: Dia 12/06/2019 - às 10 horas.  (indicar: 1 (um) titular e 1 (um) suplente; 
3) Reunião eletiva Conselho Comunitário: Dia 12/06/2019 - às 14 horas (indicar : 1 (um) titular e 1 (um) 

suplente; 
 

DAS REUNIÕES ELETIVAS –  

- Somente poderão participar das reuniões os representantes indicados no processo de habilitação.  

- Cada procurador deverá representar apenas uma Entidade. 

- Iniciada a reunião, os representantes de cada um dos interessados legalmente habilitados decidirão sobre a 
forma de escolha dos membros titulares e os suplentes do CODEMA, que poderá ser feita por meio do 
consenso, maioria de votos ou sorteio, de acordo com o número de vagas estabelecidas.  

 Os representantes suplentes das instituições sujeitas à eleição serão eleitos no mesmo processo eletivo de 
escolha dos representantes titulares 

 Se no processo eletivo, não forem eleitos representantes suplentes, as instituições eleitas os indicarão.  

 Os casos omissos serão objetos de decisão da Diretoria do CODEMA. 

 NOMEAÇÃO E POSSE  

Após a publicação do decreto de nomeação dos representantes (titulares e suplentes), acontecerá a posse que 
será dada em reunião ordinária do Codema, prevista para dia 11/07/2019. 

Todos os trâmites e esclarecimentos desta convocação terá como suporte a Secretaria executiva do 
Codema, situada na Av. João Alves do Nascimento, 1228 – B. Cidade Jardim- Patrocínio – MG. , pelos 
telefones: (34) 3832-0656 ou (34) 3831-3963 e pelo e-mail: codemapatrocinio@gmail.com  
 

Patrocínio, MG, 06 de maio de 2019. 
 
 

Antônio Geraldo de Oliveira 
Presidente 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Anexo I 

Edital de convocação nº 001/2019 
 

O processo eletivo das entidades da sociedade civil  (Clubes de Serviços, Conselhos Comunitários  e ONGS de 
Defesa do Meio Ambiente esta dividido em etapas,  no calendário a seguir:  

Publicação 
edital 

 

Inscrição da 
entidade 

Divulgação 
das 

Entidades 
inscritas 

Apresentação 
de Recursos 

Julgamento  
dos 

recursos 

Divulgação 
das 

entidades 
Habilitadas 

Eleição 
Das 

Entidades 
habilitados 

 
10/05/2019 

De 
10/05/2019 a 
28/05/2019 

 
29/05/2019 

De 30/05 a 
05/06 de 2019 

 
07/06/2019 

 
10/06/2019 

 
12/06/2019 

 

 

As reuniões eletivas das ONGS, dos Clubes de Serviços e dos Conselhos Comunitários acontecerão conforme 
quadro abaixo: 

ONG’s Clubes de serviços Conselhos Comunitários 

Dia 12/06/2019, às 9 horas, na 
sede da Secretária Executiva do 

Codema 

Dia 12/06/20190 às 10 horas, na 
sede da Secretária Executiva do 

Codema 

Dia 12/06/2019, às 14 horas, na 
sede da Secretária Executiva do 

Codema 

 

Patrocínio 06 de Maio de 2019. 

 

Antônio Geraldo de Oliveira, 
Presidente do CODEMA 
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