Edital de convocação

COMTUR
ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE SANTANA DO RIACHO – COMTUR

Em virtude do vencimento do atual mandato, o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR do
Município de Santana do Riacho/MG, por meio da atual Presidência e da Secretaria Municipal de
Turismo e Meio Ambiente, vem CONVOCAR reunião ordinária a realizar-se no dia 09/03/2020,
com o objetivo de eleger 6 (seis) representantes titulares e 6 (seis) suplentes da sociedade civil
para compor este Conselho no mandato dos próximos 2 (dois) anos - biênio 2020/2022.
As entidades da sociedade civil com atuação no Município de Santana do Riacho, prioritariamente
em atividades ligadas ao turismo, para participarem da composição do COMTUR deverão estar
legalmente constituídas e em regular funcionamento exigindo-se o atendimento aos seguintes
requisitos:
1.

Cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente até dia 02/03/2020, com a
apresentação (virtual ou física) de cópia do estatuto e da ata de eleição da Diretoria;

2.

Participar da reunião de eleição com a presença de 1 (um) representante da entidade;

3.

Indicar, por meio de ofício, representantes da entidade, sendo 01 (um) titular e 01 (um) suplente. O
documento deve conter: nome completo, CPF, telefone fixo, celular, e-mail e endereço residencial
ou comercial dos representantes.

DATA DA REUNIÃO: 09/03/2020
HORÁRIO: 09 horas
LOCAL: Sala de cultura – Praça da Serra do Cipó Rodovia MG 010 km 97 – Santana do Riacho/MG
OBJETIVO: Eleição de membros de entidades da sociedade civil, legalmente constituídas, para
compor o COMTUR de Santana do Riacho/MG - biênio 2020/2022.
Santana do Riacho, 04 de fevereiro de 2020
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