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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CODEMA Nº 01/2022 

Chamamento público para composição dos representantes 

da sociedade civil no Conselho Municipal de Defesa do 

Meio Ambiente – CODEMA – de Alto Rio Doce/MG. 

1. A Diretoria do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, por 

meio do Departamento de Meio Ambiente de Alto Rio Doce, torna público o Edital de 

Chamamento Público nº 01/2022, destinado a todos os munícipes e entidades da 

sociedade civil interessados em participar da nova composição do CODEMA, conforme 

as regras do processo de composição do conselho para o exercício do mandato 2023/2024, 

nos termos do Artigo 3º da Lei Ordinária nº 783, de 29 de outubro de 2018. 

2. VAGAS 

2.1. O CODEMA é composto por 24 (vinte e quatro membros), 12 (doze) titulares e 12 

(doze) suplentes, distribuídos de forma paritária entre 6 (seis) representantes do Poder 

Público e 6 (seis) representantes da sociedade civil, bem como seus respectivos suplentes, 

estes últimos, selecionados dentre as pessoas e instituições especificadas no item 2.2 

abaixo, nos termos do Art. 5º da Lei Ordinária nº 783, de 29 de outubro de 2018. 

2.2. Os representantes da sociedade civil serão selecionados conforme a disponibilidade 

de 5 vagas para membros titulares e 5 vagas para membros suplentes, conforme os 

seguintes critérios abaixo identificados: 

2.2.1. Representantes de setores organizados da sociedade civil (Associações, Sindicatos, 

clubes de serviços, instituições de ensino) comprometidas com a questão ambiental e com 

atuação neste Município; 

2.2.2. Representantes dos setores econômicos seja indústria e/ou comércio, com atuação 

neste Município; 

2.2.3. Representante de entidade civil regularmente constituída, criada com a finalidade 

de defender a qualidade ambiental e/ou os interesses dos moradores; 

2.3. Uma das vagas dos representantes da sociedade civil, titular e suplente, está destinada 

à Ordem dos Advogados do Brasil – subseção de Barbacena/MG com representação em 

Alto Rio Doce/MG, conforme Art. 5º da Lei Ordinária nº 783, de 29 de outubro de 2018. 

3. DOS REQUISITOS  

3.1. Constituem requisitos essenciais para participação no processo de seleção para 

integrar o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA: 

a) ser maior de 18 anos; 

b) ser alfabetizado; 
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4. PROCESSO DE SELEÇÃO 

4.1. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA é o responsável 

pelo andamento do processo de seleção. 

4.2. A seleção será composta por 2 (duas) etapas eliminatórias, assim estabelecidas:  

4.2.1. Na primeira etapa, a verificação das condições de admissibilidade conforme os 

critérios de credenciamento estabelecidos no presente edital, com a exclusão dos inscritos 

que não preencherem os requisitos determinados. 

4.2.2. Pôr ocasião do chamamento dos aprovados e suplentes, poderão ser solicitados 

documentos e informações atualizadas, a fim de verificar a documentação comprobatória 

e o preenchimento das condições de aptidão de participação. 

4.2.3. O suplente será convocado para participar das reuniões na hipótese de 

impossibilidade de comparecimento do titular. 

4.2.4. Na hipótese de vacância ou renúncia do titular, a vaga será preenchida 

respectivamente pelo suplente. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. Os interessados em participar do processo de composição das vagas para 

representantes da sociedade civil devem protocolar no Setor de Meio Ambiente de Alto 

Rio Doce/MG presencialmente ou pelo e-mail meioambiente@altoriodoce.mg.gov.br, 

entre os dias 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de 2022, conforme Anexo I, envelope 

ou e-mail com a descrição: Chamamento Público CODEMA nº 01/2022, contendo as 

documentações listadas abaixo: 

5.1.1. Anexo II preenchido direcionado ao CODEMA do Município de Alto Rio Doce, 

citando o nome completo do membro titular e do membro suplente, se for o caso, que 

serão os responsáveis em representar a instituição nas reuniões do CODEMA, com 

telefone e e-mail de cada membro para contato. O Anexo II deverá estar assinado pelo 

Gestor ou Presidente da Instituição, para o caso de pessoa jurídica, ou pelo profissional 

interessado, no caso de pessoa física; e 

5.1.2. Cópia do CNPJ ou outro documento caracterizador da regularidade jurídica da 

instituição, para o caso de instituições, ou Cópia do CPF/RG do profissional interessado, 

para o caso de pessoa física. 

5.2. Após recebimento das documentações, na hipótese de inscrições de instituições e 

profissionais em número superior ao número de vagas ofertadas, o CODEMA realizará 

reunião de eleição, devido necessidade de paridade do Conselho, para definição conjunta 

do preenchimento das vagas. 
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6. DA ELEIÇÃO 

6.1. O mandato dos membros do CODEMA eleitos será de 2 (dois) anos, permitida uma 

recondução por igual período. 

6.2. A função dos membros do CODEMA será considerada como de relevante valor social 

e será executada sem remuneração, nos termos do §2º do Art. 4º da Lei nº 783/2018. 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHEIRO.  

7. Os Conselheiros serão voluntários, representantes da instituição que os indicou à 

representatividade, não recebendo pelos serviços prestados, embora seu mandato seja de 

relevância pública.  

7.1. Ao final do mandato será emitido um certificado ou certidão onde conste o 

agradecimento pela atuação do membro dentro do Conselho e a sua relevância aos 

serviços prestados como voluntário.  

7.2. Terão atuações que nortearão critérios e prioridades sobre aplicação de recursos no 

âmbito municipal.  

7.3. As ações deverão ser debatidas entre o corpo diretivo e atender às demandas 

propostas, devendo assim fazer a troca de experiência e levar em conta as normativas 

existentes para que haja um consenso.  

7.4. As decisões dos conselheiros deverão ser formalizadas por meio de atas, resoluções 

e recomendações, que serão divulgadas no órgão oficial do Município de Alto Rio Doce-

MG.  

7.5. Terá o direito de voz e voto, sendo um voto por representatividade.  

7.6. Obedecer à ordem de discussão e de pronunciamento estabelecida pelo Conselho, 

prevista no Regimento Interno e suas normativas.  

7.7. Respeitar o ambiente de reunião, guardando silêncio durante o pronunciamento de 

outrem e mantendo telefones celulares ou aparelhos eletrônicos desligados ou no 

silencioso para que não atrapalhem o bom andamento dos trabalhos.  

7.8. Manter a cordialidade entre todos da equipe e com os demais que estiverem presentes.  

7.9. Representar o CODEMA em ocasiões específicas, sempre que para isso for 

autorizado pela Assembleia. 

8. DA POSSE 

8.1. Será realizada a posse dos novos conselheiros na primeira reunião ordinária do 

CODEMA de Alto Rio Doce de 2023, definida previamente em plenária, com a assinatura 

do Termo de Posse para homologação dos novos conselheiros. 
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 Os prazos e critérios estabelecidos neste edital deverão ser observados por todas as 

instituições e representações interessadas. 

9.2 Este edital foi aprovado pelo Plenário do CODEMA de Alto Rio Doce em 

___________________________ 2022, entrando em vigor na data de publicação em 

órgão oficial do Município. 

 

 

 

 

 

Alto Rio Doce, _________________________ 2022 

CARLOS FREDERICO BAUMGRATZ FIGUEIROA 

Presidente do CODEMA 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

DATA ETAPA 

01/08/2022 a 31/08/2022 Inscrição das entidades 

01/09/2022 a 05/09/2022 Análise dos documentos entregues 

06/09/2022 Divulgação dos habilitados 

08/09/2022 a 15/09/2022 Prazo para recurso 

21/09/2022 Divulgação das análises dos recursos 

27/10/2022 Seleção das Entidades Sociedade Civil 

23/02/2023* Posse dos novos Conselheiros 

* Previsão da primeira reunião do CODEMA no ano de 2023. 
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Anexo II – FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO 

Alto Rio Doce, __ de _________ de 2022 

Nome da Pessoa Física ou Jurídica: ________________________________________ 

Documento de identificação (CPF ou CNPJ): _________________________________ 

Segmento a que pertence e para qual se inscreve (escolher e marcar um): 

( ) Setores Organizados Da Sociedade Civil (Associações, Sindicatos, clubes de serviços, 

instituições de ensino) 

( ) Setores Econômicos (Indústria e/ou Comércio) 

( ) Entidade Civil criada com a finalidade de defender a qualidade ambiental e/ou os 

interesses dos moradores  

Endereço Completo: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nome do Responsável legal da Instituição e seu CPF (caso pessoa jurídica): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Indicação Conselheiros CODEMA:  

Nome Titular:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________ Telefone: (__)_________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Nome Suplente: ________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________ Telefone: (__)__________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

 

DECLARAÇÃO: Declaro ter ciência das normas, procedimentos e critérios definidos 

no Edital visando ao procedimento de Chamamento Público do Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente de Alto Rio Doce - MG bem como da Legislação pertinente. 

                     

______________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal                         


