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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO
AMBIENTE
Edital de Convocação Nº 001/2016
Conforme a Lei Municipal nº 7.302 de 11 de Maio de
2010 e Regimento Interno do COMDEMA, ficam convocadas por
este Edital as Entidades da Sociedade Civil Organizada de
Oriximiná que queiram participar da eleição para a escolha das 07
(sete) entidades para comporem o colegiado do Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, no biênio de agosto de 2016 a
agosto de 2018.
Documentação exigida:
 Cópia do estatuto da entidade, que tenha no
mínimo 2 (dois) anos de fundação, devidamente
registrado em cartório;
 Cópia do cartão de CNPJ da entidade atualizado;
 Cópia autenticada da ata de posse da atual
diretoria da entidade.
O prazo para o credenciamento será de 30 dias,
contados a partir do dia 15 de julho de 2016 a 16 de agosto de
2016, das 8h às 14h em dias úteis, na sala de reuniões do
COMDEMA, localizada na Rua Barão do Rio Branco, nº 2010 Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA/ORX.
A Reunião específica para tratar da eleição entre as
entidades inscritas, será no dia 17 de agosto de 2016 às 20h na
SEMMA/ORX. Será computado apenas 1 (um) voto por entidade.
Caso haja empate, o desempate se dará pela entidade que estiver a
mais tempo em atuação.
Obs.: Só poderão concorrer as entidades que
estiverem aptas com suas documentações.
Maiores informações: (93) 3544-2072.
Oriximiná, 15 de julho de 2016.

O Edital foi devidamente publicado nos seguintes meios de comunicações:
 Mural de Publicações da Prefeitura Municipal de Oriximiná e demais órgãos do
município;
 Mural de Publicações da Câmara de Vereadores de Oriximiná;
 Jornal “Folha de Oriximiná” de julho de 2016;
 Site oficial da Prefeitura Municipal de Oriximiná – www.oriximina.pa.gov.br.

