
ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE (CODEMA), DO MUNICÍPIO DE 2 

RIO PARANAÍBA/MG 3 

 4 

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14:18h (quatorze 5 

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

Microsoft Teams, iniciou-se a Trigésima Quinta 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: Admilson da Costa e Silva, Alisson Resende Macedo, Gimison 9 

Aparecido Ribeiro, Júlio Fernandes, Lirislaine Boaventura de Melo, Marcelo Ribeiro 10 

Pereira, Natâny Nogueira Silva e Valter Nísio Andrade Júnior. O conselheiro e Secretário 11 

Municipal de Meio Ambiente Gimison Ribeiro iniciou a reunião agradecendo a todos pela 12 

presença e, posteriormente, colocou em pauta o exame e a aprovação da ata da 34ª 13 

(Trigésima Quarta) Reunião Extraordinária de 23 (vinte e três) de setembro de 2021 (dois 14 

mil e vinte e um), sendo aprovada com seis votos e uma abstenção do conselheiro Alisson 15 

Resende que não participou da referida reunião. APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA 16 

NOVA MESA EXECUTIVA: Em seguida, o conselheiro Gimison Ribeiro deu início à 17 

formação e votação da nova mesa diretora. O conselheiro Gimison Ribeiro perguntou se 18 

havia alguém interessado em colocar o seu nome como candidato à presidência, vice-19 

presidência e secretário, mas como não houve manifesto por parte dos conselheiros, 20 

apresentou a chapa proposta pela Secretaria de Meio Ambiente composta pela Natâny 21 

Nogueira como presidente, Valter Nísio Andrade como vice-presidente e Fernando Riccelli 22 

como secretário. Desta forma, ocorreu a votação pelos conselheiros e a conselheira 23 

Natâny Nogueira foi eleita presidente do Conselho, o conselheiro Valter Nísio Andrade foi 24 

eleito como vice-presidente do Conselho e o conselheiro Fernando Riccelli foi eleito como 25 

secretário do Conselho, todos por unanimidade. O conselheiro Gimison Ribeiro 26 

mencionou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente está à disposição do Conselho 27 

e que os estagiários Saint’Clair de Assis e Lígia Rodrigues Jordão Munhoz irão auxiliar e 28 

acompanhar a Secretaria nas reuniões. DEFINIÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES: 29 

Dando sequência à reunião, o conselheiro Gimison Ribeiro sugeriu de seguir o calendário 30 

de reuniões do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), e propôs realizar reuniões 31 

extraordinárias no dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um) e dia 32 

02 (dois) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). O conselheiro Alisson Resende 33 

comentou sobre os membros fazerem um esforço para participarem das reuniões para 34 

darem andamento nos processos que estão aguardando serem deliberados pelo 35 

Conselho. Foi proposto pelo conselheiro Admilson da Costa de fazer uma reunião 36 

extraordinária no dia 18 (dezoito) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um). O 37 

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saint’Clair de Assis, informou 38 

que vai organizar os processos no Google Drive e a pauta da próxima reunião. Ficou 39 

definido as reuniões para o dia 18 (dezoito) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 40 

dia 25 (vinte e cinco) de novembro de 2021 (dois mil e vinte e um), 02 (dois) de dezembro 41 

de 2021 (dois mil e vinte e um) e 16 (dezesseis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e 42 



um). ENCERRAMENTO: Dessa forma, finalizado todos os assuntos pertinentes 43 

colocados em pauta, e nada mais havendo, o Secretário de Meio Ambiente Gimison 44 

Ribeiro encerrou, às 16:45h (dezesseis horas e quarenta e cinco minutos) esta reunião; e 45 

eu, Natâny Nogueira Silva, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada, bem como 46 

pelos demais membros. 47 


