EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO ELEITORAL DA
RESERVA ECOLÓGICA DE MANGUEZAIS DA LAGOA DE ROTEIRO.

O Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH,
no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de
2000 que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão
de Unidades de Conservação, bem como no Decreto Estadual nº. 32.355, de 03 de junho
de 1987, que dispõe sobre a criação da Reserva Ecológica de Manguezais da Lagoa de
Roteiro e dá outras providências, convoca as entidades civis interessadas em participar
do processo eleitoral para a formação do Conselho Gestor da referida RESEC, que terá
início no dia 18 de setembro do corrente ano, com a abertura do prazo para inscrição
dos (as) interessados (as).
O regulamento do processo eleitoral, bem como as fichas de inscrição, estarão à
disposição das entidades públicas e civis com atuação na área da RESEC, no endereço
eletrônico www.semarh.al.gov.br, e na sede da SEMARH, localizada na Avenida
General Luiz de França Albuquerque – S/N – Jacarecica – Maceió/AL, CEP 57038-640.
As inscrições deverão ser encaminhadas pessoalmente ou via correio aos cuidados da
Superintendência do Meio Ambiente, tel. (82) 3315-2647 na sede da referida Secretaria,
até o dia 26 de setembro de 2017 conforme determinação do regulamento do processo
eleitoral.
Calendário
Atividade
Data
Prazo de entrega das Inscrições
De 18 a 26/09/2017
Análise da documentação
Até 28/09/2017
Comunicado via telefone aos Até 29/09/2017
habilitados e por e-mail
Prazo para recursos
Até 04/10/2017
Prazo final para o julgamento dos 06/10/2017
recursos
Eleição e Posse
11/10/2017

Local
SEMARH
SEMARH
SEMARH
SEMARH
SEMARH

Escola
Municipal
Francisco Sebastião
Soares Palmeiras –
Roteiro.
Maceió, 11 de setembro de 2017.

C. Alexandre Ayres da Costa
Secretário de Estado

