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De:  Sabrina de Souza Nunes Nascimento/SISEMA
Para:

 

Diretoria Geral do IEF/SISEMA@SISEMA, rodrigo.carvalho@agricultura.mg.gov.br,
segov@governo.mg.gov.br, antonio.mallard@meioambiente.mg.gov.br,
secretariaadjunta@governo.mg.gov.br, fernando.costa@agricultura.gov.br,
enio@emater.mg.gov.br, rosa.medeiros@ibama.gov.br,
adriana.maugeri@silviminas.com.br, carlosalberto@faemg.org.br,
ambiente@faemg.org.br, fetaemg@fetaemg.org.br, leandro@fetaemg.org.br,
movimentoverdeptu@yahoo.com.br, antonioevtonhao@yahoo.com.br,
dcf@dcf.ufla.br, lucas.amaral@dcf.ufla.br, eemfilho@yahoo.com.br,
lorena.fragoso@crea-mg.org.br, carlucia.correia@crea-mg.org.br, Vanessa Coelho
Naves/SISEMA@SISEMA, marcos.rodrigues@emater.mg.gov.br,
tulio.lopes@governo.mg.gov.br, alexandre.silva@agricultura.gov.br,
marciomello@emater.mg.gov.br, zenildo.soares@iabama.gov.br,
igor@silviminas.com.br, guilherme.oliveira@faemg.org.br,
guilherme@fetaemg.org.br, malacco@gmail.com, malacco@hotmail.com,
sjcoelho65@gmail.com, daziovilela@yahoo.com.br,
wagner.santos@emater.mg.gov.br, raoni.rocha@sego.mg.gov.br,
dirceu@emater.mg.gov.br, polyana.pereira@ibama.gov.br, taiana@silviminas.com.br,
silviminas@silviminas.com.br, ana.mello@faemg.org.br, paulinhabic@gmail.com,
adriana@fetaemg.org.br, norte@fetaemg.org.br, joyce.soares@dag.ufla.br,
refloreste@yahoo.com.br, otavio@hyla.com.br

cc:

 

GR_ASSOC@SISEMA, Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto/SISEMA@SISEMA,
ASCOM MEIO AMBIENTE/SISEMA@SISEMA, Cezar Augusto Fonseca e
Cruz/SISEMA@SISEMA, Frederico Augusto Massote Bonifacio/SISEMA@SISEMA,
Fernando Baliani da Silva/SISEMA@SISEMA, Daniella Florentino
Costa/SISEMA@SISEMA, Elaine Cristina Silva Costa/SISEMA@SISEMA, Cleibson
Rodrigues de Oliveira/SISEMA@SISEMA, Ricardo Barreto Silva/SISEMA@SISEMA,
Rodrigo Teixeira de Oliveira/SISEMA@SISEMA, Divani Aparecida Fernandes
Gonçalves Mendes/SISEMA@SISEMA, Silvia Cristiane Lacerda/SISEMA@SISEMA, Elias
Nascimento de Aquino/SISEMA@SISEMA, Eugenia Teixeira/SISEMA@SISEMA,
Anderson Silva de Aguilar/SISEMA@SISEMA, Gabinete Semad/SISEMA@SISEMA

Data:  Segunda-feira, 11 De fevereiro De 2019 05:56 PM
Assunto:

 Convocação! 26ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Agrossilvipastoris
(CAP), 21/02/2019 às 9h.

Prezados Conselheiros,
Convocamos V.Sa. para a  26ª Reunião Ordinária da Câmara de A�vidades Agrossilvipastoris - CAP do Conselho Estadual
de Polí�ca Ambiental - COPAM, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de  2019, às 9h , na Praça Rio Branco, nº 100,
mezanino do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - Centro - Belo Horizonte/MG.
Informamos que o material (pauta, ata e pareceres) referente à reunião supracitada encontra-se disponível no portal
meioambiente.mg, podendo ser acessado pelo endereço eletrônico abaixo:
 
h�p://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tema�cas-do-copam
 
Na oportunidade, destacamos o ar�go 29 da Deliberação Norma�va COPAM nº177/2012, que dispõe:

 
“A ausência da en�dade por duas reuniões consecu�vas ou quatro alternadas da mesma
estrutura colegiada, durante o mandato, implicará automa�camente na suspensão das
competências previstas no ar�go 28 deste Regimento Interno, por 03 (três) meses.
§1º - A reincidência nas ausências a que se refere o caput deste ar�go implicará no imediato
desligamento da en�dade ou órgão reincidente”.
 

Solicitamos que os Conselheiros Titulares entrem em contato com o seu suplente, na impossibilidade do seu
comparecimento a esta reunião.

http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam/camaras-tematicas-do-copam
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Conselheiros Suplentes, solicitamos que entrem em contato com o Conselheiro Titular, pois na impossibilidade de
comparecimento do mesmo a essa reunião, V.Sa. deverá representá-lo.
 
Fineza confirmar o recebimento deste e-mail e principalmente a presença do representante da en�dade na referida
reunião, por meio dos telefones: (31) 3915-1547 e 3915-1545 ou pelo e-mail assoc@meioambiente.mg.gov.br.
 
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.
 
Atenciosamente,

 
 

mailto:assoc@meioambiente.mg.gov.br

