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EDITAL DE RETIFICAÇÃO n° 002/2021 

 
Retificação do edital n° 001/2021 que trata da Convocação para o fórum popular 

de reestruturação e eleição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

de Codó–MA. 

Este edital de retificação, n° 002/2021, é destinado exclusivamente para as 

instituições que realizaram suas inscrições até o dia 29 de abril de 2021, até as 

13:00 horas na Casa dos Conselhos e ficaram com pendências de 

documentações. 

A comissão provisória e eleitoral do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente de Codó–MA resolve: retificar o Edital do fórum popular de 

reestruturação e eleição do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 

Codó–MA, conforme abaixo discriminado: 

 

Onde se lê: 

Art-1º A Eleição dos representantes das instituições e entidades da sociedade 

civil organizada, que integrarão o COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente de Codó – MA, se dará por meio do O FÓRUM POPULAR 

DE REESTRUTURAÇÃO E ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE CODÓ – MA, que será realizado no dia 30 

de abril de 2021, das 9:00 horas às 12:00 horas na Casa dos Conselhos, situada 

à Avenida 1º de maio nº 1515B, Centro, Codó – MA.  

Art-2º Somente poderão concorrer as vagas de conselheiros (as) da sociedade 

civil, representantes das entidades que estiverem legalmente constituídas, 

devendo ser apresentado no ato do credenciamento, CNPJ e Ata de constituição 

da entidade e da atual diretoria, RG, CPF e comprovante de residência dos 

representantes indicados pela entidade por meio de ofício enviado à Comissão 

Eleitoral. 

Parágrafo 2º - Cada entidade poderá credenciar até 02 (dois) representantes 

com direito a voz e voto. 

Art-3º O Credenciamento dos representantes da sociedade civil acontecerá na 

Casa dos Conselhos, localizada à Avenida 1º de Maio, nº 1515B, Centro, no 

período de 19 a 29 de abril de 2021, das 8:00 horas às 13:00 horas. 

Leia-se: 



CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE – CODÓ/MA 
 

 

Sede Provisória – Praça Ferreira Bayma, Nº 538 Codó/MA, CEP: 65400-000 
 

Art-1º A Eleição dos representantes das instituições e entidades da sociedade 

civil organizada, que integrarão o COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa 

do Meio Ambiente de Codó – MA, se dará por meio do O FÓRUM POPULAR 

DE REESTRUTURAÇÃO E ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE CODÓ – MA, que será realizado no dia 07 

de maio de 2021, das 9:00 horas às 12:00 horas, na Unidade Municipal 

Evangélica Estevão Ângelo de Souza, situada na  Avenida 1º de Maio, Bairro 

São Sebastião, Codó – MA. 

Art-2º Somente poderão concorrer as vagas de conselheiros (as) da sociedade 

civil, representantes das entidades que estiverem legalmente constituídas, 

devendo ser apresentado no ato do credenciamento, CNPJ e Ata de constituição 

da entidade e da atual diretoria, RG, CPF e comprovante de residência dos 

representantes indicados pela entidade por meio de ofício enviado à Comissão 

Eleitoral, bem como, toda documentação deve estar anexa a ficha de inscrição. 

Não serão aceitas novas inscrições. 

Parágrafo 2º - Cada entidade poderá credenciar até 02 (dois) representantes 

com direito a voz e voto. Na votação para escolha dos representantes da 

sociedade civil, só poderão votar os representantes da sociedade civil. 

Art-3º A entrega da documentação pendente dos representantes da sociedade 

civil acontecerá na Casa dos Conselhos, localizada à Avenida 1º de Maio, nº 

1515B, Centro, no período de 03 a 06 de maio de 2021, das 8:00 horas às 13:00 

horas. 

Atenciosamente, 

Codó – MA, 03 de maio de 2021 

 

_______________________ 

Ferdinando Rocha Silva 

Presidente em exercício do COMDEMA 
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