CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
GESTÃO 2016/2018
Conforme o artigo 9º do Edital de Convocação das Entidades da
Sociedade Civil para o processo de escolha dos representantes do COMDEMA
segue abaixo as entidades habilitadas a compor o referido Conselho:
ENTIDADE

VAGA
PLEITEADA

SITUAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Rk Service
Treinamento Ltda

Instituição de
Ensino
Particular

Habilitada

Sem pendências

Associação de
Bairro

Habilitada

Sem pendências

Associação de
Bairro

Habilitada

Sem pendências

Associação De
Bairro

Com
Pendência

- Falta a Ata da Eleição da Atual Diretoria
registrada em Cartório com a devida
qualificação dos integrantes.

Sociedade de
Melhoramentos
Horizonte Azul –
Village Ambiental
Associação
Residencial Jardim
do Ribeirão II
Associação De
Melhoramentos
Horizonte Azul II

Associação Fórum
pela Cidadania e
Ação - FOCA

Parque Guacuri

Entidade
Ambientalista

Entidade
Ambientalista

Com
Pendência

Com
Pendência

- Falta cópia do comprovante de endereço do
representante indicado (Welligton Tonato);
Documento
que
comprove
o
desenvolvimento de atividades relacionadas
a defesa do meio ambiente, no âmbito de
Itupeva, ou vinculação da entidade/empresa
com atividade/atuação ambientalista através
de materiais de divulgação dos eventos,
matéria na imprensa, jornais, breve relato
fotográfico das atividades assinada por
representantes
da
entidade,
registro
fotográfico, entre outros (conforme art. 8º,
item V do Edital).
Documento
que
comprove
o
desenvolvimento de atividades relacionadas
a defesa do meio ambiente, no âmbito de
Itupeva, ou vinculação da entidade/empresa
com atividade/atuação ambientalista através
de materiais de divulgação dos eventos,
matéria na imprensa, jornais, breve relato
fotográfico das atividades assinada por
representantes
da
entidade,
registro
fotográfico, entre outros (conforme art. 8º,
item V do Edital).

A entrega dos documentos acima elencados das entidades com
pendências deverá ser realizada no dia 14 ou 21 de novembro de 2018 no
Paço Municipal - 1º andar – na Secretaria de Obras aos cuidados de Andressa
ou Secretaria de Desenvolvimento Urbano aos cuidados de Fabiana Cobucci.

