
De: Vânia Mara de Souza Sarmento/SISEMA 
Para: Diretoria Geral do IEF/SISEMA@SISEMA, Antônio Augusto Melo 
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nino.camini@ibama.gov.br, cr11.icmbio@icmbio.gov.br, 
frederico.martins@icmbio.gov.br, costasw@fiemg.com.br, ana.mello@faemg.org.br, 
ambiente@faemg.org.br, paulinhabic@gmail.com, 
laamorim@anglogoldashanti.com.br, malacco@gmail.com, malacco@hotmail.com, 
marcelo.ribeiropereira@gmail.com, marcelo.ribeiropereira@ufv.br, 
lorena.fragoso@crea-mg.org.br, smef@smef.org.br, gejosantos@bol.com.br, 
carlucia.correia@crea-mg.org.br, Cláudio Vieira Castro/SISEMA@SISEMA, 
daniel.renno@tecnologia.mg.gov.br, leonora.campos@educacao.mg.gov.br, 
newton.carvalho@turismo.mg.gov.br, junio.silva@ibama.gov.br, 
eduardo.junqueira@icmbio.gov.br, eduardo.junqueira@gmail.com, 
thcavalcanti@fiemg.com.br, secovi@secovimg.com.br, 
thiagorcavalcanti@yahoo.com.br, carlosalberto@faemg.org.br, ligia@amda.org.br, 
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junqueiragm@yahoo.com.br, rogerio.vasconcellos@angloamerica.com, 
sindiextra@fiemg.com.br, carlos.malta@tecnologia.mg.gov.br, 
ivonice.rocha@educacao.mg.gov.br, ana.gusmao@turismo.mg.gov.br, 
joenilmaleite@fapemig.br, zenildo.soares@ibama.gov.br, 
juliana.ferreira@icmbio.gov.br, jadir@siamig.com.br, siamig@siamig.com.br, 
mariana.ramos@faemg.org.br, dcouto@fiemg.com.br, 
josehermanofranco@yahoo.com.br, rejane.nascentes@ufv.br, 
artur.castanheira@gmail.com

cc: GR_ASSOC@SISEMA, Elce Marie Ribeiro/SISEMA@SISEMA, Gerencia de 
Compensacao Ambiental@SISEMA, Cláudio Vieira Castro/SISEMA@SISEMA, Silvana 
Oliveira Diniz Bustamante/SISEMA@SISEMA, Anderson Silva de 
Aguilar/SISEMA@SISEMA, Hidelbrando Canabrava Rodrigues 
Neto/SISEMA@SISEMA, Agenda SURAM/SISEMA@SISEMA, Gabinete 
Adjunto/SISEMA@SISEMA, Daniela Diniz Faria/SISEMA@SISEMA, André Robalinho 
de A. e Mello/SISEMA@SISEMA

Data: Sexta-feira, 08 De fevereiro De 2019 06:34 PM
Assunto: Convocação! 28ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de 

Áreas Protegidas - CPB, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2019, às 09h. 

Prezados Conselheiros,

Convocamos V.Sa. para a 28ª Reunião Ordinária da Câmara de Proteção à Biodiversidade e de Áreas 

Protegidas (CPB) do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), a ser realizada no dia 20 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 encontrase disponível 

no portal meioambiente.mg.gov.br, podendo ser acessado pelo endereço eletrônico: 

http://www.reunioes.semad.mg.gov.br/copam_reunioes.asp?x_camara=CPA 

Na oportunidade, destacamos o artigo 29 da Deliberação Normativa COPAM nº 177/2012, que dispõe: 

                “A ausência da entidade por duas reuniões consecutivas ou quatro alternadas da mesma estrutura 

colegiada, durante o mandato, implicará automaticamente na suspensão das competências previstas no 

artigo 28 deste Regimento Interno, por 03 (três) meses. 
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                §1º  A reincidência nas ausências a que se refere o caput deste artigo implicará no imediato 

desligamento da entidade ou órgão reincidente”. 

Solicitamos que os Conselheiros Titulares entrem em contato com o seu suplente, na impossibilidade do 

comparecimento à esta reunião. 

Conselheiros Suplentes, solicitamos que entrem em contato com o Conselheiro Titular, pois na 

impossibilidade de comparecimento do mesmo à essa reunião, V.Sa. deverá representálo.

Fineza confirmar o recebimento deste email e principalmente a presença do representante da entidade na 

referida reunião, por meio dos telefones: (31) 39151559 e 39151547 ou pelo email 

assoc@meioambiente.mg.gov.br.

Colocamonos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
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