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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto Estadual de Florestas 

URFBio Metropolitana - Parque Estadual da Baleia

 

O�cio n° 22 - IEF/PE BALEIA                                                                                                             

      Belo Horizonte, 16 de março de 2023.

À

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Química

A/c Prof. Dr. Luiz Claudio de Almeida Barbosa

 

 

Assunto: Edital de Convocação IEF/ Parque Florestal Estadual da Baleia Nº001/2023. Conselho Consultivo
do Biênio 2023 a 2025.

 

Prezado,

Venho pelo presente  solicitar a V.Sa. a participação desta instituição no Conselho Consultivo do Parque
Florestal Estadual da Baleia, conforme Edital de Convocação IEF Nº 01/2023, que estabelece regras para a
eleição de representantes de Órgãos/Entidades Públicas e representantes da sociedade civil organizada.

Esclareço que participação da Universidade Federal de Minas Gerais é de fundamental importância para uma
gestão participativa da Unidade de Conservação.

Sendo assim, gostaríamos de poder contar com a indicação de um professor representante da Universidade
Federal de Minas Gerais no mandato do próximo biênio 2023 a 2025, é interessante que ele seja um
profissional com experiência na temática Ecologia e Preservação Ambiental. Pelo que solicitamos o
encaminhamento da seguinte documentação:

1. Cópia do estatuto/atos constitutivos devidamente registrados no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas relativo à comunidade/entidade científica e documento que comprove vigência
do mandato do dirigente máximo da entidade ou da chefia imediata;

2. Apresentar comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ do
Ministério da Fazenda ativo;

3. Apresentar documentação comprovando a condição de entidade reconhecidamente dedicada ao
ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento tecnológico ou científico na área do meio ambiente e
da melhoria da qualidade de vida há pelo menos 1 (um) ano, através de projetos, programas,
estudos e publicações pertinentes à área;
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4. Comprovar atuação na região da Unidade de Conservação da qual pretende ser conselheiro

5.  Apresentar ofício, com assinatura do dirigente máximo da entidade ou da chefia imediata,
informando o nome do representante indicado para concorrer à vaga de titular e suplente;

6. Apresentar cópia do documento de Identidade, CPF e do comprovante de endereço dos
representantes indicados pela entidade.

A documentação necessária deverá ser encaminhada até o dia 14/04/2023, para o e-
mail:  pe.baleia@meioambiente.mg.gov.br ou Sistema Eletrônico de Informações (SEI), Unidade: IEF/PE
BALEIA, desde que a digitalização esteja nítida e legível.

Segue anexo o link para mais informações disponíveis no Site do IEF:  Clique aqui.

Na certeza do seu acolhimento, antecipo agradecimento, me colocando a disposição para melhores
esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

LAUDICENA CURVELO PEREIRA
GESTORA  DO PARQUE FLORESTAL ESTADUAL  DA BALEIA 

TELEFONE  (31) 988626968

Documento assinado eletronicamente por Laudicena Curvelo Pereira, Gerente, em 16/03/2023, às
14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 62490481
e o código CRC ED22DE3E.

Referência: Processo nº 2100.01.0003144/2023-90 SEI nº 62490481
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