
EDITAL DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PARQUE NACIONAL DO 

ITATIAIA - CCPNI 

 

 
A Coordenação do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia torna público o processo de renovação 
das instituições que o constituem nos seguintes termos:  
 
1- As entidades hoje integrantes do Conselho Consultivo deverão informar à coordenação do conselho, em 
documento escrito, podendo ser via e-mail (secretariaccpni@yahoo.com.br), até o dia 14 de abril de 2015, o 
seu interesse em permanecer no referido conselho consultivo no período de 2015 a 2017, informando seu 
CNPJ, composição e período de mandato da atual diretoria, podendo acrescentar o estatuto ou regimento 
interno da referida instituição ou associação pretendente; 
 
2- As entidades novas que desejarem fazer parte do Conselho Consultivo do PNI deverão encaminhar, 
mediante ofício, os seguintes documentos à coordenação do conselho: 
 

a)  Estatuto ou regimento interno;  
b) Informação resumida das atividades desenvolvidas nos últimos dois anos (2013 e 2014); 
c)  Documento que declare o CNPJ e ata da última assembléia realizada com seus membros ou 

associados;  
d)  Lista de associados ou membros ativos;  

e)  Cópia da ata da assembléia que elegeu a atual diretoria, contendo o período do mandato. 
 
3- Os ofícios, informações e documentos deverão ser encaminhados por email ou para o endereço: Parque 
Nacional do Itatiaia aos cuidados da Coordenação do Conselho Consultivo, caixa postal 83657, cep 
27.580.000, Itatiaia, RJ, até o dia 14 de abril (data da postagem).  

 
4- A Coordenação do Conselho fará análise da documentação recebida e divulgará o resultado da consulta no 
dia 30 de abril, quando as instituições serão convidadas a se apresentarem no dia 09 de maio aos demais 

membros do Conselho Consultivo do PNI em Assembléia Geral Extraordinária; 
 
6- A posse dos novos conselheiros será realizada em Assembléia Geral Ordinária do Conselho Consultivo do 
Parque Nacional do Itatiaia, no dia 14 de junho de 2015. 

 
Coordenação do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Itatiaia 
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