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CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COEMA
OFÍCIO CIRCULAR Nº0025/2020/COEMA

Palmas - TO, 26 de maio de 2020.

Assunto: Convocação para 59ª RO do Conselho Estadual de Meio Ambiente COEMA.

Senhores Conselheiros,
O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
convoca Vossas Senhorias para a 59ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual
de Meio Ambiente - COEMA, a realizar-se no dia 04 de junho de 2020 às 8h, a
reunião será em plataforma virtual. O link será enviado no dia 03 de junho de
2020 e a reunião seguirá a Instrução Normativa nº 01desta secretaria.
O assunto a ser apresentado é extenso e vamos precisar de mais
tempo para debate, assim sendo gostaríamos que disponibilizassem em
Vossas agendas os dias 04 e 05 e junho.
A estrutura de funcionamento da reunião será:


A cada 2h intervalo de 15min;



Todos os conselheiros e convidados vão informar no chat
seu nome e órgão que representam;



Para fazer uso da palavra vão se inscrever no chat;



Os documentos aprovados e a lista de presença serão
assinados eletronicamente.

O cidadão que não for conselheiro do COEMA e tiver interesse
em participar como convidado, favor, entrar em contato via e-mail:
coema.to@gmail.com, até as 18h do dia 03 de junho se identificando e
solicitando a sua participação para que receba o link de acesso.

Atenciosamente
Documento foi assinado digitalmente por RENATO JAYME DA SILVA em 27/05/2020 13:38:07.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9A385F21008E3D8F

Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias. S/N
Palmas – Tocantins – CEP: 77.001-020
Tel: +55 63 3218-2180
www.semarh.to.gov.br

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - COEMA

(Assinatura Digital)
RENATO JAYME DA SILVA
Presidente do COEMA

SGD: 2020/39009/002306

Documento foi assinado digitalmente por RENATO JAYME DA SILVA em 27/05/2020 13:38:07.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9A385F21008E3D8F

