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RIO PARANAÍBA/MG 3 

 4 

Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h05 (quatorze 5 

horas e cinco minutos), de forma remota através do serviço de comunicação por vídeo 6 

Google Meet, iniciou-se a Vigésima Primeira Reunião Ordinária do ano de dois mil e 7 

vinte e um, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente “CODEMA”, com a 8 

presença dos conselheiros: Alexandre Igor da Silva Resende, Alisson Resende Macedo, 9 

Carlos Raimundo da Cruz, Farlem Silva Rocha Júnior, Fernando Riccelli da Silva, José 10 

dos Reis Oliveira, Júlio Fernandes, Lirislaine Boaventura de Melo, Marcelo Ribeiro 11 

Pereira, Maycon Cristian de Paiva Souza, Marco Antonio da Silva Pinto e Sônia Maria 12 

Ribeiro. O conselheiro Marco Antônio iniciou a reunião agradecendo a todos pela 13 

presença. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA NOVA MESA EXECUTIVA: Em 14 

seguida, o conselheiro Marco Antônio deu início à formação e votação da nova mesa 15 

diretora. O conselheiro Marcelo disse que o mais interessante é que o presidente seja 16 

alguém do Poder Público. O conselheiro Marco Antônio perguntou se havia alguém 17 

interessado em colocar o seu nome como candidato à presidência, mas como ninguém 18 

se manifestou, colocou o seu próprio nome como candidato. Desta forma, ocorreu a 19 

votação pelos conselheiros e o conselheiro Marco Antônio foi eleito presidente do 20 

conselho por unanimidade. Em seguida, o presidente Marco Antônio perguntou se havia 21 

alguém interessado em colocar o seu nome como candidato à vice-presidência, e o 22 

conselheiro Fernando Riccelli da Silva se manifestou. Desta forma, ocorreu a votação 23 

pelos conselheiros e o conselheiro Fernando Riccelli da Silva foi eleito vice-presidente 24 

do conselho por unanimidade. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO CALENDÁRIO 25 

DE REUNIÕES: Dando sequência à reunião, o presidente Marco Antônio apresentou o 26 

calendário de reuniões do ano de 2021, com a proposição de duas reuniões 27 

extraordinárias no mês de março devido ao fato de não terem ocorrido as reuniões 28 

ordinárias dos meses de janeiro e fevereiro. Os conselheiros aprovaram o calendário de 29 

reuniões para o ano de 2021 por unanimidade. O conselheiro Marcelo aproveitou para 30 

ressaltar a importância do cumprimento dos prazos de entrega dos processos aos 31 

conselheiros, citando o Art. 16 do Regimento Interno do Codema. COMUNICADOS DOS 32 

CONSELHEIROS E ASSUNTOS GERAIS: O conselheiro Marcelo pediu pra incluir na 33 

pauta da próxima reunião um espaço para apresentação das respostas ao e-mail 34 

enviado a SUPRAM TMAP solicitando esclarecimentos referentes à concessão de 35 

Licença Ambiental de empreendimentos agrícolas que necessitam de outorga. 36 

ENCERRAMENTO: Dessa forma, finalizado todos os assuntos pertinentes colocados 37 

em pauta, e nada mais havendo, o Presidente deste Conselho encerrou, às 16h 38 

(dezesseis horas) esta reunião; e eu, Alexandre Igor da Silva Resende, lavrei a presente 39 

Ata, que vai por mim assinada, bem como pelos demais membros. 40 


