
De: Erika Cristina Henrique Siqueira/SISEMA 

Para: Presidencia Feam/SISEMA@SISEMA, Renato Teixeira Brandão/SISEMA@SISEMA, 
mayara.lima@agricultura.mg.gov.br, laura.coutinho@tecnologia.mg.gov.br, 
renata.paula@turismo.mg.gov.br, flavia.buono@cidades.mg.gov.br, 
secretariaadjunta@governo.mg.gov.br, segov@governo.mg.gov.br, 
barbosajunior10@yahoo.com.br, walterpinheiro@minaspch.com.br, 
lizia@abragel.org.br, adriana.maugeri@silviminas.com.br, adriana@amif.org.br, 
guilherme.abreu@arcelormittal.com.br, lucimereleao@bol.com.br, 
caritas.diocese@gmail.com, siqueiraroger1@gmail.com, abesmg@abes-mg.org.br, 
alfredomdiniz@gmail.com, alfredo.marques@creamg.org.br, carlucia.correia@crea-
mg.org.br, mcristina@crea-mg.org.br, aclaudia@emater.mg.gov.br, 
guilherme.castro@tecnologia.mg.gov.br, roberta.queiroz@turismo.mg.gov.br, 
fernanda.oliveira@cidades.mg.gov.br, tulio.lopes@governo.mg.gov.br, 
heloyr.fortunato@almg.gov.br, tatiana.marques@cpflrenovaveis.com.br, 
igor@silviminas.com.br, atonaco@fiemg.com.br, gleyber@kaluana.org.br, 
gleyber.carneiro@gmail.com, fabiobianchetti@yahoo.com.br, 
andrezzabueno@gmail.com, amea.mineira@gmail.com, 
carla.correa@agricultura.mg.gov.br, ronaldo.barquette@indi.mg.gov.br, 
ana.agenor@turismo.mg.gov.br, raoni.bonato@governo.mg.gov.br, 
thereza.hermeto@almg.gov.br, thiagosalles@minaspch.com.br, taiana@amif.org.br, 
silviminas@silviminas.com.br, alison.ferreira@gerdau.com.br, 
andrearoeira@gmail.com, anga@anga.org.br, marcio@abes-mg.org.br, 
grazielleanjoo@gmail.com

cc: GR_ASSOC@SISEMA, Anderson Silva de Aguilar/SISEMA@SISEMA, Daniela Diniz 
Faria/SISEMA@SISEMA, Gabinete Adjunto/SISEMA@SISEMA, Antônio Augusto Melo 
Malard/SISEMA@SISEMA, Renato Teixeira Brandão/SISEMA@SISEMA, Marcelo da 
Fonseca/SISEMA@SISEMA, Vandinéia Santos Dias/SISEMA@SISEMA, Alexandre 
Magrineli dos Reis/SISEMA@SISEMA, Thiago Higino Lopes da 
Silva/SISEMA@SISEMA, Larissa Assunção Oliveira Santos/SISEMA@SISEMA, 
Alessandro Ribeiro Campos/SISEMA@SISEMA

Data: Quinta-feira, 13 De junho De 2019 05:28 PM

Assunto: Convocação! 17ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica Especializada de Políticas de 
Energia e Mudanças Climáticas (CEM), 24/06/2019, às 14h. 

Prezados Conselheiros,

Convocamos V.Sa. para a 17ª Reunião Ordinária da Câmara de Políticas de Energia e Mudanças 

Climáticas  CEM do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), a ser realizada no dia 24 

de junho de 2019, às 14h, na Rua Espírito Santo, nº 495, 4º andar  Plenário do COPAM/CERH

MG , Centro, Belo Horizonte/MG.

Informamos que o material (pauta e ata) referente à reunião supracitada encontrase disponível 

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

http://www.semad.mg.gov.br/copam/camarastematicasdocopam

Na oportunidade, destacamos o artigo 29 da Deliberação Normativa COPAM nº177/2012, 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) 39151545 ou pelo email 

assoc@meioambiente.mg.gov.br.

Colocamonos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,
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