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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

GRUPO SETORIAL DE COORDENAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA 
 
Está aberto, até 22 de setembro de 2016, o prazo para cadastramento de entidades que 
queiram participar das eleições para a escolha dos 9 representantes da Sociedade Civil no 
Grupo Setorial de Coordenação da Baixada Santista, mandato 2016/2018, em conformidade ao 
inciso III do artigo 6º do Decreto Estadual 47.303 de 7/11/2002 e suas alterações, nos termos 
deste edital: 

 
1) Data, horário e local das eleições: 

 
As eleições serão realizadas no dia 24 de setembro de 2016, das 9h30 às 12h30, nas 
dependências da Universidade Santa Cecília (UNISANTA), localizada à Rua Doutor Osvaldo 
Cruz, 277, Boqueirão,  em Santos-SP. 
 

2) Requisitos 
 

I. Podem se credenciar entidades civis, sem fins lucrativos, com sede e atuação 
comprovada no Setor Costeiro da Baixada Santista (Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, 
Praia Grande, São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá e Bertioga), cujos objetivos 
estejam relacionados à defesa de interesses econômicos, profissionais, sociais e 
ambientais. 
 

 A comprovação da atuação deverá ser realizada através da apresentação de 

projetos concluídos e demais atividades desenvolvidas, com as respectivas 
divulgações, nos últimos 2 anos. 

 
 

II. As entidades deverão ter pelo menos 2 (dois) anos de existência, preencher a ficha 
de cadastro anexa, juntando os documentos solicitados no item 3.  
 

III. O cadastramento deve ser realizado por seu presidente ou pessoa devidamente 
autorizada através de procuração com firma reconhecida em cartório, no local 
discriminado no item 4. 

 
  

3) Documentos necessários:  
 

I. cópia do estatuto social registrado em cartório;  
II. currículo da entidade / documentos de comprovação de atuação da entidade; 
III. ata de fundação registrada em cartório;  
IV. ata da posse da atual diretoria registrada em cartório;  
V. cartão de CGC/CNPJ; 
VI. xerox de RG e CPF do Presidente ou Diretor da entidade;  
VII. ficha de inscrição (anexo 1).  
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4) Local para cadastramento e esclarecimentos, em horário comercial: 
 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345, Alto de Pinheiros, São Paulo; (11) 3133-4024 
Prédio 6 – 2º andar – Sala 216 
bcaio@sp.gov.br  
 

I. Serão considerados para análise os documentos entregues até o dia 22 de 
setembro de 2016. 

 
 

II. As Fichas de Cadastramento podem ser obtidas nos endereços acima ou pela 
internet no site: 

 www.ambiente.sp.gov.br/cpla/ 
 
 

III. Somente as entidades que cumprirem os requisitos deste edital serão 
convocadas para a reunião de eleição. 
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ELEIÇÕES PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 
GRUPO SETORIAL DE COORDENAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA 

FICHA CADASTRAL 
(preencher em letra de forma) 

 
 
NOME DA ENTIDADE:  
 
PRESIDENTE:  
 
CGC/CNPJ: ______________________________     DATA DA FUNDAÇÃO:  
 
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: 
 
Rua             n.        Bairro  
 
Município  CEP -  
 
Fone Celular Fax  
 
e-mail ________________________ 
 
 
Objetivo da entidade e sua área de atuação:  
 
  

  

  

  

  

Documentos apresentados:  
(   ) cópia do Estatuto Social registrado em cartório; 
(   ) currículo da entidade com documentos de comprovação de atuação da entidade na área de 
abrangência; 
(   ) ata de fundação registrada em cartório; 
(   ) ata da posse da atual diretoria registrada em cartório; 
(   ) cartão de CGC/CNPJ  
(   ) xerox RG e CPF do Presidente ou Diretor da entidade; 
(   ) xerox  de  RG  e  CPF  do  representante responsável pelo cadastro ou atualização,  se  
este não  for  o  presidente  ou  diretor  da entidade. 
 
 
Declaro para os devidos fins que as informações acima citadas são idôneas e correspondem à verdade. 

Nome: ______________________________________________________________ 
RG:  __________________________________ 
Cargo:  _________________________________________ 
Assinatura: _________________________________________________________ 


