
EDITAL Nº 05/2021 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

ESCOLHA DE CONSELHEIROS PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS COM A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

O Município de São Bento do Sapucaí, por meio de sua Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente, torna público, para conhecimento das organizações e pessoas da sociedade civil 
interessada, o Edital do Chamamento Público para compor os seguintes Conselhos Municipais 
para o ciclo 2022-2024: 

a) COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 
b) CMEA - Conselho Municipal de Educação Ambiental; 
c) CMDA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário.  
d) CMRS – Conselho Municipal de Resíduos Sólidos 
e) CMPDA - Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal 

O objetivo dos Conselhos Municipais é debater as questões inerentes às políticas públicas 
relacionadas, implantando ações e atividades referentes aos temas propostos. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições deste Chamamento Público são para preenchimento das seguintes 
cadeiras dos Conselhos: 

1.1.1  COMDEMA 

a) DOIS representantes titulares e DOIS suplentes de Associações de Moradores de 
Bairro;  

b) DOIS representantes do Terceiro Setor do município; 
c) TRÊS representantes titulares e TRÊS suplentes de Pessoa Física (sociedade civil). 

2. CMEA 

a) UM representante de organização não governamental; 
b) UM representante titular e UM suplente de Associações de Moradores de Bairro;  
c) DOIS representantes titulares e DOIS suplentes de Pessoa Física (sociedade civil). 

3. CMDA 

a) UM representante titular e UM suplente de Associações de Moradores de Bairro; 



b) DOIS representantes titulares e DOIS suplentes de Produtores Rurais. 

4. CMRS 

a) UM representante de organização não governamental; 
b) DOIS representantes titulares e DOIS suplentes de Pessoa Física (sociedade civil). 

5. CMPDA 

a) QUATRO representantes titulares e QUATRO suplentes de Pessoa Física 
(sociedade civil). 

1.2. Os interessados em preencher as cadeiras reservadas ao Terceiro Setor e 
Organizações Não Governamentais deverão atender os seguintes critérios: 

• Comprovar a atuação da instituição no município de São Bento do Sapucaí; 
• Fazer a inscrição em nome do seu representante legal. 

1.2.1 Posteriormente, o representante legal das instituições que efetivarem suas 
respectivas cadeiras indicará seus titulares e suplentes. 

1.2.2 Os interessados deverão comparecer à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
do dia 06 ao dia 17 de dezembro de 2021, das 08h as 12h e das 14h as 17h, portando 
cópia do RG, CPF e Título de Eleitor do representante legal, comprovante de residência 
(sede da instituição), Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ) e 
documento comprobatório de atuação no município. 

1.3. Os interessados em preencher as cadeiras reservadas aos representantes de 
Associações de Moradores de Bairros, Produtores Rurais e Pessoa Física, deverão 
atender os seguintes critérios: 

• Ser maior de 18 anos; 
• Comprovar sua residência no município a pelo menos três meses; 
• Ter seu titulo de eleitor no município de São Bento do Sapucaí; 
• Indicar qual Associação de Bairro que representará (onde se aplica). 

1.3.1 Os interessados deverão comparecer à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
do dia 06 ao dia 17 de dezembro de 2021, das 08h as 12h e das 14h as 17h, portando 
cópia do RG, CPF, Título de Eleitor e comprovante de residência. 



2. DA ELEIÇÃO  

2.1.  A Assembleia de Eleição dos novos membros dos Conselhos supramencionados 
ocorrerá no dia 21 de dezembro de 2021, das 09h ao 12h e das 13h as 16h, no 
auditório da Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí (Avenida Sebastião de 
Mello Mendes, nº 511 – Centro, São Bento do Sapucaí).  

2.2.  A votação é restrita aos eleitores de São Bento do Sapucaí. Para votar é preciso 
apresentar o título de eleitor e um documento oficial com foto; 

2.3. Cada eleitor terá direito à um único voto, dentro de cada categoria, para cada 
Conselho Municipal; 

2.4.  Caso o número de inscritos em alguma categoria seja igual ao número de cadeiras 
disponíveis, não será necessário à elaboração da eleição. 

 

São Bento do Sapucaí, 02 de dezembro de 2021 

FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SILVA 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

 

RAFAEL OLIMPIO SILVA 
Diretor de Meio Ambiente 


