
 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS 

PORTARIA SEMMAS Nº 083, de 20 de agosto de 2013 

Dispõe sobre a Proclamação do Resultado Final do 2º Processo Eleitoral 
de 2013 das Entidades dos segmentos da Sociedade Civil Organizada e 
do Poder Econômico Eleitas para comporem o COMDEMA por um 
mandato de 02 (dois) anos, referente ao biênio 2013/2015. 

 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade - 

SEMMAS e Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente - COMDEMA, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, art. 14, 

parágrafos 6º e 7º, combinada com o Decreto 355/2013, de 03 de abril de 

2013, e Regimento Interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, resolve divulgar o Resultado Final das Entidades Eleitas para 

exercerem o mandato de dois anos, referente ao biênio 2013/2015, dos 

segmentos da Sociedade Civil Organizada e do Poder Econômico. 

Art. 1º – Foram eleitas 02 entidades para ocuparem as vagas 

das seguintes representatividades:  

I – REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:  

a) Representante das Universidades Públicas e Privadas, e, 

Institutos Públicos e Privados:  

TITULAR: Universidade do Estado da Bahia – 

UNEB/Campus IX 

SUPLENTE: Vago  

b) Representante dos Sindicatos de Trabalhadores e 

Empregados: 

 TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

c) Representante das Associações Comunitárias Rurais:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

d) Representante das Associações Comunitárias Urbanas: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

II - REPRESENTANTE DO PODER ECONÔMICO:  

a) Representante do Setor do Agronegócio:  

TITULAR: Associação Baiana dos Produtores de 

Algodão - ABAPA 

 SUPLENTE: não houve inscritos.  

b) Representante dos Sindicatos Patronais: 

SUPLENTE: não houve inscritos.  

c) Representante do Setor Comercial: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

d) Representante do Setor Industrial:  

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

e) Representante do Setor da Agricultura Familiar: 

TITULAR E SUPLENTE: não houve inscritos.  

 

§ 1º - Em virtude de não haver inscritos nas representatividades 

referentes às alíneas de “b” a “d” do inciso I e às alíneas de “b” a “e” do 

inciso II, ficou decidido pela Comissão Eleitoral que tais vagas 

permanecerão em vacância até que surjam entidades interessadas em 

participar do COMDEMA e que atendam aos requisitos mínimos de 

Cadastro e participação no Conselho; 

§ 2º - Nas representatividades das alíneas “a” dos incisos I e II, em que 

somente uma entidade foi inscrita, estas, automaticamente, foram 

consideradas eleitas titulares por ausência de concorrência.  

§ 4º - Os Membros do COMDEMA, no uso de suas atribuições, disporão 

de competência para deliberarem sobre os procedimentos que serão 

adotados para que as entidades interessadas em comporem o quadro de 

membros do Conselho deverão adotar para ocuparem as vagas 

disponíveis; 

 Art. 2º – As entidades eleitas deverão apresentar à Assessoria 

Técnica do COMDEMA, até o dia 21 de agosto de 2013, a indicação do 

nome de (01) uma pessoa como seu representante, a qual deverá 

integrar o Plenário do COMDEMA, representando-as. 

Art. 3º - A posse dos novos conselheiros acontecerá na 

próxima reunião ordinária do COMDEMA, dia 29 de agosto de 2013, às 

16 horas. 

Art. 4º - As instituições eleitas deverão assumir o compromisso 

de respeitar as atribuições que são conferidas ao Órgão Colegiado, 

conforme a Lei 921/2010, de 23 de dezembro de 2010, que institui o 

Novo Código Municipal do Meio Ambiente.  
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Art. 5º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação 

desta Portaria serão solucionados pela Comissão Eleitoral. 

Art. 6º - A Comissão Eleitoral dissolver-se-á na Proclamação do 

Resultado Final dessa Eleição.  

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogam-se as disposições em contrário. 
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