Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal Padre Quinha
Inscritos:
Eletrobauer Sistemas Eletrônicos LTDA
Eng. George Carneiro da Cunha Bauer
ABAL – Academia Brasileira Ambiental de Letras
Alexandre Hugueney
CAALL – Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade
Maria Helena Arrochellas
As vagas dos representantes da Sociedade Civil deverão ser ocupadas da seguinte forma:
a)

03 (três) vagas para representantes de organizações da sociedade civil com atuação na

área ambiental;
b)

01 (um) vaga do segmento sociedade civil do COMDEMA;

c)

01 (uma) entidades de ensino e pesquisa com atuação no Município de Petrópolis;

d)

01 (uma) vaga para representante do setor empresarial com atuação no município de

Petrópolis.

Obs: Conforme edital, as vagas que não forem preenchidas até o final deste processo Eleitoral
poderão ser ocupadas posteriormente. Havendo disputa pela vaga, as organizações civis
habilitadas terão direito a votar e serem votadas para o preenchimento das vagas do seu segmento,
devendo comparecer ao fórum específico o seu representante, formalmente designado junto à
Secretaria de Meio Ambiente.

Av. Barão do Rio Branco, 2836, Centro, Petrópolis – RJ CEP 25680-276
Tel.: (24) 2233-8182 – (24) 2233-8173
sma@petropolis.rj.gov.br

Conselho Consultivo do Monumento natural da Pedra do Elefante
Inscritos:
Pousada Paraiso do Taquaril LTDA
Bernardo Lacombe
Dorival Lessa de Carvalho Filho
Luiz Carlos da Rocha e Silva
Pedro Guinle
As vagas dos representantes da Sociedade Civil deverão ser ocupadas da seguinte forma:
a)

02 (duas) vagas para representantes de organizações da sociedade civil com atuação na

área ambiental;
b)

02 (duas) vagas para representantes dos proprietários de imóveis com área dentro dos

limites da unidade;
c)

01 (uma) vaga para representante do setor empresarial com atuação no município de

Petrópolis.

Obs: Conforme edital, as vagas que não forem preenchidas até o final deste processo Eleitoral
poderão ser ocupadas posteriormente. Havendo disputa pela vaga, as organizações civis
habilitadas terão direito a votar e serem votadas para o preenchimento das vagas do seu segmento,
devendo comparecer ao fórum específico o seu representante, formalmente designado junto à
Secretaria de Meio Ambiente.
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