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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 O Presidente do CODEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas 

atribuições legais torna público e convoca as Entidades da Sociedade Civil, 

representantes dos segmentos descritos no Art. 10, Inciso II, da Lei Municipal n° 5.186 

de 26 de dezembro de 2020 para a eleição dos membros efetivos e suplentes do 

CODEMA, para um mandato de dois anos. 

 

1. A escolha ocorrerá no dia 22 de abril de 2021 às 14 horas em meio digital no 

endereço (https://meet.jit.si/Elei%C3%A7%C3%B5esCODEMA2021). 

2. Para participação no processo eleitoral, as entidades da sociedade civil deverão 

obedecer aos seguintes critérios: 

2.1.  Apresentação autenticada do Estatuto Social ou documento equivalente e 

respectivas alterações, devidamente registradas no cartório competente; 

2.2 Apresentar inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda;  

2.3.  Apresentar cópia da ata de eleição da diretoria em exercício devidamente 

registrada no cartório competente; 

2.4.  Apresentar indicações comprovadas dos membros; 

2,5. Apresentar alvará de funcionamento e localização válidos; 

2.6.  Apresentada comprovação documental dos atos negociais no Município, no 

caso das empresas loteadoras e incorporadoras. 

 

3. Toda a documentação mencionada nos itens acima deve ser protocolizada na 

Diretoria de Protocolo e Atendimento da Prefeitura Municipal de Itabira, localizada na 

Rua Venâncio Augusto Gomes, 50, 2º Andar, Major Lage de Cima – CEP: 35900-842., até o 

dia 09 de abril de 2021, no horário das 08h às 17h, por meio de envelope devidamente 

lacrado, endereçado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, identificando o 

remetente dos documentos e a finalidade. 

 

4. A Comissão Diretiva dos trabalhos eletivos será composta pelos representantes: 

 

4.1.  Luciana Rodrigues de Paula Otoni - representante da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente;   

4.2. José Luciano Porto Penna- representante da Procuradoria Geral do Município;   

4.3.  Celso Charneca Leopoldino - representante da Diretoria atual do CODEMA. 

 

5. Após a análise das documentações citadas nos itens anteriores pela Comissão de 

Diretiva será concedido vistas de toda documentação apresentada nos termos do Art.  6 

do Decreto Municipal n ° 1.924 de 09 de setembro de 2003, tão somente no dia 12 de 

abril de 2021 no horário de 12 às 17 horas.   

 

6. O prazo para impugnações quanto à documentação apresentada será até 18 (dezoito) 

horas do dia 16 de abril de 2021  

 

6.1.  O julgamento das disposições impugnações de que trata o item anterior, deve 

ocorrer nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, conforme art. 6 °,  §1 ° do Decreto 

Municipal n° 1.924 de 09 de Setembro de 2003.  

mailto:meioambiente@itabira.mg.gov.br


 
 

Rua Venâncio Augusto Gomes, 50, 2º Andar, Major Lage de Cima – CEP: 35900-842. 
Telefone: (31) 3839-2715 – E-mail: meioambiente@itabira.mg.gov.br 

 

 

7. Após o julgamento dos recursos pela Comissão Diretiva conforme estabelecido na 

Lei Municipal n ° 3.761 de 04 de Fevereiro de 2003 e Decreto Municipal n ° 1.924  de 

09 de Setembro de 2003, as candidaturas serão registradas livro próprio, ficando 

precluso qualquer recurso.  

 

8. A eleição será dividida em sessões de votações por segmento:  

 

- 14horas: primeira chamada; 

- 14h30minsegunda e última chamada, com os membros presentes de cada segmento.   

 

9. Será considerado eleito como membro efetivo do CODEMA o candidato indicado por 

consenso.  Não havendo consenso, será considerado eleito o candidato que obtiver a 

maioria dos votos válidos do seu segmento.   

 

9.1.  Aplicar-se-á o mesmo procedimento para eleição do membro suplente.  Não 

havendo consenso para a suplência, será considerado eleito o candidato que obtiver o 

segundo maior número de votos válidos.   

 

10. Em caso de empate na votação será considerado eleito como membro titular e 

suplente, o mais idoso, persistindo o empate, a escolha será realizada por sorteio.  

 

11. O prazo para impugnações do resultado das alterações será de 03 (três) dias úteis, 

após a publicação da lista dos eleitos, no Diário Oficial do Município de Itabira. 

 

12. A Comissão Diretiva julgará as impugnações interpostas em 03 (três) dias úteis.   

 

13. Nos termos do Art. 8 °, §4º, poderá ocorrer nova impugnação no mesmo prazo 

previsto no item 11 e, julgamento no mesmo prazo do item 12.  

 

14. Para maiores esclarecimentos, toda a legislação ao presente Processo Eleitoral está 

disponível no site da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e na sede da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Venâncio Augusto Gomes, 50, 2º Andar, 

Major Lage de Cima – CEP: 35900-842. 

 

 

 

 

 

Denes Martins da Costa Lott 

Presidente do CODEMA 
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ANEXO I 

 

Composição do CODEMA: representantes da sociedade civil 

 

Conforme art. 10, II da Lei Municipal n° 5.186 de 26 de dezembro de 2020, o 

CODEMA terá composição de membros da maneira a seguir: 

 

a) um representante dos Clubes de Serviços;   

 

b) um representante dos Sindicatos de Trabalhadores; 

 

c) um representante dos Sindicatos Patronais;  

 

d) um representante das Associações de Classes de Atividades Econômicas;   

 

e) um representante das Associações de Classes Profissionais;   

 

f) um representante das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior;   

 

g) um representante das Atividades Minerárias;   

 

h) dois representantes de Entidades Civis criada com o objetivo de defesa dos interesses 

dos moradores, com atuação no Município, sendo um deles representante dos Distritos 

legalmente constituídos;   

 

i) um representante de Entidades Civis, criada com a finalidade de defesa da qualidade 

do Meio Ambiente, com atuação no âmbito do Município;   

 

j) um representante das Empresas Loteadoras ou Incorporadoras, legalmente 

constituídas, com negócios imobiliários no Município e quites com suas obrigações 

tributárias;   

 

k) um representante da VALE S/A; 
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ANEXO II 

 

Cronograma  

 

 

 Data  Descrição 

09/04/2021 Prazo máximo para entrega de documentos para candidatura  

12/04/2021 Vistas de documentos  

16/04/2021 Prazo para impugnação  

19/04/2021 Julgamento das impugnações  

22/04/2021 Eleição  

27/04/2021 Publicação do resultado da eleição no Diário Oficial 

30/04/2021 Impugnação do resultado da eleição 

05/05/2021  Julgamento das impugnações  

07/05/2021 Nova publicação do resultado da eleição no Diário Oficial  
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