
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO 

MEIO AMBIENTE – CODEMA RIO PARANAÍBA- MG. 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2019 (dois mil e 

dezenove) as 18:00 (dezoito horas), na sede da Câmara Municipal 

de Rio Paranaíba, foi realizada a primeira reunião do ano de 2019, 

do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 

Ambiente “CODEMA “. O Presidente Sr. Marco Antônio da Silva 

Pinto, deu início a reunião apresentando e dando boas vindas aos 

novos membros do Conselho, reiterando aos mesmos a 

importância do comprometimento de todos para que a atuação 

do conselho seja mais efetiva no que diz respeito às suas 

atribuições na política de preservação ambiental em nosso 

município. Na oportunidade também foi apresentada e discutida 

a deliberação normativa número 01, de 17 de maio de 2019, que 

estabelece critérios a serem utilizados para a definição das 

modalidades de licenciamento ambiental de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais no município de Rio 

Paranaíba, e da outras providências. Após apresentação foi 

solicitado por todos, um maior tempo para análise e votação da 

deliberação, por se tratar de matéria ampla e complexa, sendo 

marcada uma nova reunião para o dia 13 de Junho de 2019 com 

objetivo de aprovação da mesma, e sanar questionamentos 

apresentados sobre os futuros licenciamentos ambientais. Com as 

considerações finais de todos os presentes foi encerrada a reunião 

as 19:00 horas pelo presidente. 

 

 

 

 

 



Rio Paranaíba, 17 de maio de 2019 

Representantes do poder Executivo; 

Titulares;  

Marco Antonio da Silva Pinto:            _____________________________________ 

Paulo de Társio Silva:                           _____________________________________ 

Valter Nisio Andrade Junior:               _____________________________________ 

Júlio Fernandes:                                    _____________________________________ 

Sônia Maria Ribeiro:                             _____________________________________ 

Andreia Moura Oliveira Resende:     _____________________________________ 

Suplentes; 

Alexandre Igor da Rocha Resende:   _____________________________________ 

Keila Cristiane Silva:                             _____________________________________ 

Edson Rocha Freitas:                            _____________________________________ 

Elaine Ribeiro da Cunha:                     _____________________________________ 

 

Representantes Sociedade Civil; 

Titulares; 

Admilson da Costa e Silva:                  ____________________________________ 

João José Pereira:                                 ____________________________________ 

Alberto Carvalho Filho:                       _____________________________________ 

Marcelo Ribeiro Pereira:                    _____________________________________ 

Willian Lopes Silva:                             _____________________________________ 

Suplentes; 

José dos Reis Oliveira:                       _____________________________________ 

Alvimar Adriano Alves:                      _____________________________________ 

André Mundstock Xavier:                 _____________________________________ 

Antônio Sergio de Souza:                  _____________________________________ 

Debora Silva Melo:                             _____________________________________ 

  


