
 
 

I REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 

  

Data: 13/12/2017 

Horário: das 08h30min às 09h:15min  

Local: Maçônica, Av. Pedro Honorato da Silva (Av. Ecológica) 

Presidente: Sebastião Donizete de Souza  

Secretário: Rodrigo Machado Ribeiro 

 

PARTICIPANTES: 

 

Secretaria Executiva / Convidados 

 

REPRESENTAÇÃO 

1. Edécio Araujo Martins Keles  IPDSA 

2. Ricardo Manoel de Oliveira IPDSA 

3. Rodrigo Machado Ribeiro IPDSA 

 

 

 

 

CONSELHEIRO REPRESENTAÇÃO 

1. Antonio Geraldo Alves Ribeiro Empresa Mineradora do Município - VALE 

2. Calimério Antônio Guimarães Instituto Mineiro de Agropecuária 

3. Cristian Pablo Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – ARAP 

4. Esmeralda Aparecida Andrade Pereira Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

5. Flavio Henrique Faria Empresa Mineradora do Município - VALE 

6. Franklin Almeida da Costa Empresa Mineradora do Município - CBMM 

7. Giovanni Marcos Leonel Núcleo de Regularização Ambiental - SEMAD 

8. Johnny Nolli Júnior Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba – ARAP 

9. Juliana Fátima da Silva UNIARAXA 

10. Luciana Borges Neve Rosa UNIARAXA 

11. Márcia Aparecida Silva Abdanur Ordem dos Advogados do Brasil - OAB 

12. Marco Antônio Rios Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

13. Murilo Alencar Alves EMATER 

14. Raimundo Porfírio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural 

15. Rosário José da Silva 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Metais Básicos e 

de Minerais Não Metálicos de Araxá - SIMA 

16. Sebastião Donizete de Souza Secretaria de Obras Públicas e Mobilidade Urbana 

17. Valéria Siero Conde Corrêa Reserva Ecocerrado - ONG 



 
 

PAUTA: 

01. Informes.  

02. Eleição para presidente e vice. 

03. Aprovação do local de reunião. 

04. Definição do cronograma de reuniões para 2018. 

05. Encerramento. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO  

 

No dia 13 de dezembro de 2017 as 08h30min o superintende do IPDSA, Ricardo Manoel iniciou a primeira reunião ordinária 1 

do CODEMA de 2017. Ele explicou que o IPDSA na condição de secretaria executiva do CODEMA iniciaria esta reunião 2 

mesmo não tendo representante no conselho. Ainda explicou que a pauta hoje é administrativa e que após os informes será 3 

realizada a eleição do presidente e vice, além de definir o local das reuniões e o cronograma para 2018. Primeiramente foi 4 

atualizado o cadastro, pois estava faltando alguns contatos de email e telefones de alguns conselheiros titulares e suplentes. 5 

Ressaltou que isto é importante, porque a forma de contato principal que estaremos utilizando para convocação das reuniões 6 

são os e-mails e a confirmação por telefone. Sendo assim foi passada uma lista para atualização dos contatos. Outra proposta 7 

sugerida pelo superintendente que se mantenha o local de reunião e a as datas das mesmas sempre na segunda quarta-feira do 8 

mês como sistematicamente vem sendo feito. Cabe ao presidente que será eleito aprovar ou não, explicou Ricardo. Com isso a 9 

próxima reunião será no dia 10 de janeiro/18 e nesta já entraria uma pauta técnica com assuntos que já estão separados no 10 

IPDSA para o conselho. Sendo assim continuou a pauta com o item mais importante da reunião, a escolha do presidente e vice 11 

do conselho de acordo com o regimento interno. O regimento prevê que o presidente deve ser eleito pela maioria dos 12 

conselheiros presentes e que o mandato tem duração de dois anos podendo ser reconduzido nos prazos coincidentes com 13 

mandato do prefeito. Na verdade o CODEMA deveria estar elegendo o presidente em janeiro de 2017 com mandato até 31 de 14 

dezembro de 2018 podendo ser reconduzido. Sendo assim passamos para eleição do presidente que pode ser indicação, 15 

aclamação ou outro método. Se alguém quiser manifestar indicando alguém, se todo mundo tiver de acordo com essa 16 

indicação já faz a aclamação e o presidente fica eleito, aí já passamos para eleição do vice, explicou Ricardo Manoel. O 17 

conselheiro Marco Antônio pediu a palavra para explicar aos demais porque esta eleição do CODEMA está acontecendo agora 18 

neste momento, no final do ano. Já em janeiro de 2017 já havia preocupação do CODEMA e/ou do município assumir as 19 

prerrogativas do ponto de vista do licenciamento ambiental em função de uma legislação estadual que foi aprovada na 20 

assembléia no final do ano passado e que só foi regulamentada em fevereiro de 2017. Essa deliberação normativa tem apenas 21 

30 dias que ela de fato regulamentada, então o CODEMA teve que passar por uma série de modificações na sua estrutura. Hoje 22 

o IPDSA não tem acento no CODEMA, ficando exclusivamente como secretaria executiva do conselho conforme regimento. 23 

Então tudo isto que está acontecendo agora é em função do ajustamento a uma legislação estadual. Outra coisa que está 24 

acontecendo é uma configuração diferente do CODEMA, por exemplo, nós convidamos o pessoal do UNIARAXA, pois 25 

entendemos que esta instituição contempla quase todo universo de pesquisa relacionado à engenharia e demais disciplinas 26 

ligadas às questões ambientais. Também foi convidado a OAB que é uma instituição que participa de praticamente todos os 27 

conselhos no Brasil e tem uma atuação efetiva nessas causas ambientais. Ademais eu gostaria de indicar o Sebastião Donizete, 28 

secretário de obras para a presidência, explicou Marco Antônio. Ele ressaltou que o CODEMA é um colegiado multidisciplinar 29 



 
 

e que o Donizete é uma pessoa muito tranqüila que reúne as condições de dirigir bem o conselho, entretanto se alguém quiser 30 

candidatar ou fazer outra indicação a presidência estamos abertos a sugestões, disse Marco Antônio. Ricardo Manoel lembrou 31 

que o regimento interno do conselho ainda é antigo, e uma das propostas que o IPDSA trará nos próximos meses ao presidente 32 

e ao conselho é a revisão deste documento. O IPDSA como secretaria executiva e técnica terá um parecer enviado com 15 dias 33 

de antecedência aos conselheiros, que avaliarão de acordo com seus conhecimentos, sendo assim chegarão bem informados 34 

nas reuniões. Isso facilita muito a vida do presidente também. Marco Antônio lembrou que em 2018 teremos muitos assuntos 35 

em pauta oriundos da revisão do plano diretor. Ricardo explicou que o IPDSA já iniciou este processo de revisão e em janeiro 36 

será avaliado se há necessidade de contratar uma empresa de consultoria, além de envolver a comunidade como um todo, 37 

principalmente a comunidade ambientalista e com certeza o CODEMA terá uma grande participação. O conselheiro Murilo 38 

Alencar ressaltou a importância da presença do Paulo Camargos, advogado do IPDSA que fazia parte do CODEMA, primeiro 39 

com secretário executivo e depois como pessoa de notório saber, disse que ele é uma pessoa que tem conhecimentos jurídicos 40 

muito importantes nessas questões ambientais. Ricardo explicou que o Paulo Camargos participará das reuniões assim como o 41 

Edécio, que também é advogado do IPDSA e tratará das questões administravas do conselho. Ainda destacou que Paulo 42 

Camargos não participou da reunião, pois ele perdeu um tio e teve que viajar. Marco Antônio lembrou modificação da 43 

estrutura do CODEMA que foi supressão de um acento para a figura do notório saber. Explicou que é uma condição muito 44 

exclusiva, que a princípio não representa nenhuma instituição e fica sendo uma posição muito personalistica. Dessa forma essa 45 

nova alteração veio buscar um fortalecimento do conselho junto às instituições. O conselheiro Antonio Geraldo sugeriu que os 46 

conselheiros se apresentassem, pois há novos conselheiros que podem não conhecer alguns membros. Os conselheiros 47 

concordaram em unanimidade na indicação do Sebastião Donizete para a presidência. A conselheira Valéria sugeriu que a 48 

Juliana representante do UNIARAXA fosse indicada para a vice-presidência do CODEMA. Juliana aceitou a indicação e os 49 

demais conselheiros aprovou-a como vice-presidente. Ricardo passou a palavra para o Donizete. Este ressaltou que conta com 50 

trabalho de todos e que o CODEMA é uma equipe, principalmente do pessoal da área ambiental, destacou que ainda não 51 

conhece a Juliana pessoalmente, mas que como o conselho a indicou tem certeza de que ela é uma boa escolha. Assim passou-52 

se para os próximos itens da pauta, a escolha do local das reuniões e aprovação do cronograma de 2018. O local que foi 53 

definido é a própria Fundação Maçônica, e as reuniões ocorrerão toda segunda quarta do mês as 08h30min, iniciando no dia 10 54 

de janeiro de 2018. Unanimemente foi aprovado o local e o cronograma das reuniões. A conselheira Valéria pediu para os 55 

colegas que se comprometam a chegar no horário estipulado para todos façam um esforço que não haja atrasos nas reuniões e 56 

em caso de ausência seja avisado com antecedência. Ricardo destacou que serão convidados titulares e suplentes, e que não há 57 

problema se os dois quiserem vir, entretanto em deliberações só contará o voto do titular. Ainda explicou que em janeiro 58 

vamos trazer o regimento interno datado de 1993 e disse que uma das propostas para a primeira reunião de 2018 é a revisão 59 

desse documento que será trabalhada pelo Paulo Camargos e Edécio. Eu, Rodrigo, lembrei que em janeiro também será 60 

colocada para aprovação a ata da ultima reunião de 2016. Esta ata será enviada via email para conhecimento dos conselheiros. 61 

Ricardo explicou que é uma ata técnica que não cabia nesta reunião, pois seriam discutidos apenas assuntos administrativos. 62 

Na reunião de janeiro esta ata será discutida e caso os conselheiros decidam será aprovada. Ele explicou também que era outra 63 

composição do conselho, entretanto para validação esta ata deve ser aprovada. Valéria ressaltou que ONG Ecocerrado 64 

participa desde 2009 do CODEMA e gostaria que a secretaria fizesse um levantamento das reuniões e vistorias que a reserva 65 

participou. Marco Antonio explicou que esse levantamento está praticamente pronto e que quando foi elaborada essa nova 66 

conformação do CODEMA um dos principais critérios utilizados foi a assiduidade dos conselheiros. Assim foram definidos e 67 

aprovados todos os itens da pautas, e os conselheiros fizeram uma breve apresentação destacando suas formações e instituições 68 



 
 

que representam.  Donizete lembrou que nesta reunião faltou apenas o representante do CREA e dessa forma após 69 

esgotamento da pauta finalizou a reunião. 70 

 

Nada mais havendo a tratar, eu Rodrigo Machado Ribeiro, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que vai assinada 

por mim e pelo Presidente, e por ser verdade o acima exposto, dou fé. 

 

Rodrigo Machado Ribeiro 

Secretaria Executiva CODEMA 

 

 

Sebastião Donizete 

Presidente CODEMA 

 

 

 
 



 
 

 


