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De:  Jeiza Fernanda Augusta de Almeida/SISEMA
Para:

 

Yuri Rafael de Oliveira Trovao/SISEMA@SISEMA,
daniel.renno@desenvolvimento.mg.gov.br,
edilene.lessa@desenvolvimento.mg.gov.br, danieltenenw@gmail.com,
veronica.coutinho@governo.mg.gov.br, leticia.palma@direitoshumanos.mg.gov.br,
lsilvapalma@gmail.com, maria.prado@socialmg.gov.br, enio.fonseca@ibama.gov.br,
claudinei.cruz@dnpm.gov.br, rmancin@ibram.org.br, elizabeth@ibram.org.br,
francisco.couto@gerdau.com.br, sindiextra@fiemg.com.br,
egmar@construtoradez.com.br, diretoria@acicmg.com.br,
luciana@federaminas.com.br, opsaltda@yahoo.com.br, fonasc.cbh.mg@gmail.com,
adri.a.p@terra.com.br, noliveira301@gmail.com, secretario@assemg.org.br,
cri@crea-mg.org.br, maycon.souza@crea-mg.org.br, paulooliveira@codemig.com.br,
p.eugenio.oliveira@gmail.com, Elias Nascimento de Aquino/SISEMA@SISEMA,
leorges.rodrigues@governo.mg.gov.br,
eugenia.monteiro@desenvolvimento.mg.gov.br, romel.costa@dnpm.gov.br,
solus@solusma.com.br, joaocarlos@ibram.org.br, dcouto@fiemg.com.br,
fabiana.arquitetalv@gmail.com, atendimento@acicmg.com.br,
selmacabaleiro@codemig.com.br, selmacabaleiro01@gmail.com,
anderson.amparo@ibama.gov.br, anderson.ibama@gmail.com,
sanny.campos@gmail.com, singeomg@singeomg.org.br, mcristina@crea-mg.org.br,
tatiane.sancao@social.mg.gov.br, marcelo.ladeira@desenvolvimento.mg.gov.br,
sergio.faria@governo.mg.gov.br, henrique.carvalho@social.mg.gov.br,
ubaldina.isaac@ibama.gov.br, ubaldinaisaac@yahoo.com.br,
luiz.rezende@dnpm.gov.br, edmilson.costa@ibram.org.br,
thcavalcanti@fiemg.com.br, sena@federaminas.com.br, lguerrajunior@gmail.com,
ecarrusca@gmail.com, gmajella@yahoo.com.br

cc:

 

Hidelbrando Canabrava Rodrigues Neto/SISEMA@SISEMA, Secretário
Executivo/SISEMA@SISEMA, Gabinete Semad/SISEMA@SISEMA, Daniela Diniz
Faria/SISEMA@SISEMA, Anderson Silva de Aguilar/SISEMA@SISEMA,
GR_ASSOC@SISEMA, ASCOM MEIO AMBIENTE/SISEMA@SISEMA,
GR_SUPPRI@SISEMA, Aline Alves de Moura/SISEMA@SISEMA, Lília Aparecida de
Castro/SISEMA@SISEMA, Giselle Cruz Dada Muniz/SISEMA@SISEMA, Vítor Reis
Salum Tavares/SISEMA@SISEMA

Data:  Terça-feira, 21 De janeiro De 2020 06:56 PM
Assunto:

 Convocação! 55ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias - CMI, a
ser realizada no dia 31 de janeiro de 2020 às 9h.

Prezados Conselheiros,  
Convocamos V.Sa. para a 55ª Reunião Ordinária da Câmara de Atividades Minerárias (CMI) do
Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam), a ser realizada no dia 31 de janeiro de 2020, às 9h,
na Supram CM - Rua Espírito Santo, 495, 4ª andar, Centro, Belo Horizonte/MG.
Informamos que o material (pauta, ata e pareceres) referente à reunião supracitada encontra-se
disponível no portal meioambiente.mg.gov.br, podendo ser acessado pelo endereço eletrônico abaixo:
http://www.reunioes.semad.mg.gov.br/copam_reunioes.asp?x_camara=CPA
Reiteremos o teor do 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.
§1º - A reincidência nas ausências a que se refere o caput deste artigo implicará no
imediato desligamento da entidade ou órgão reincidente”.

http://www.reunioes.semad.mg.gov.br/copam_reunioes.asp?x_camara=CPA
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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 representá-lo.
Fineza confirmar o recebimento deste e-mail e principalmente a presença do representante da entidade
na referida reunião, por meio dos telefones: (31) 3915-1559 e 3915-1547 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

