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Atos do Poder Executivo
Procuradoria
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL
DO CODEMA
ATA GERAL DA VOTAÇÃO DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL
DO CODEMA DE JUATUBA.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2016
(dois mil e dezesseis) no Plenário Jaime Diniz Moreira da
Câmara Municipal de Juatuba, às 09:00 (nove horas), sito a
Praça dos Três Poderes S/Nº, Bairro Centro, Município de
Juatuba, Estado de Minas Gerais, foi realizado o processo
de escolha e votação dos membros titulares e suplentes da
sociedade civil para compor o CODEMA para o próximo
triênio, sendo instaladas uma única seção para recepção
dos votos, sendo 03 (três) vagas para representar o Setor
Industrial, 02 (duas) vagas para representar o setor Comercial,
03 (três) vagas para representar o setor da Organização não
Governamental (ONGs) e 01 vaga para representar o setor
das Centrais Sindicais, e respectivamente o mesmo número
de suplentes, que serão escolhidos nos moldes do Edital de
Eleição Nº 01/2016, sendo os candidatos para representar
o setor industrial as empresas Dytech Tecalon Industria e
Comércio de Autopeças, Inova Biotecnologia e AMBEV,
para representar o setor comercial: Proma Brasil Automotiva,
para representar o setor de Organização não Governamental:
Associação Asas e Amigos da Serra, Condomínio Rural Village
de Juatuba, Instituto Heleno Maia da Biodiversidade (IHMBio)
e Associação Juatuba Transparente, para representar o setor
das centrais Sindicais, a Liga Esportiva Eclética de Juatuba.
A votação teve início às 09:00 (nove) horas, após constada a
inexistência de quaisquer indícios de fraude ou violação da
urna, encerrando-se às 12:00 (doze) horas, sem registro de
ocorrências. Presentes à eleição os candidatos, conselheiros
do CODEMA, comissão organizadora do processo eleitoral
e sociedade que abaixo assinam esta Ata. Cópias desta ata
deverão ser enviadas a Senhora Prefeita Municipal, Promotoria
de Justiça curadoria de Meio Ambiente.
ATA GERAL DE APURAÇÃO DOS VOTOS DO
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS PARA
COMPOR A DIRETORIA DO CODEMA PARA O
PRÓXIMO QUADRIENIO 2017-2020.
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Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2016
(dois mil e dezesseis) no Plenário Jaime Diniz Moreira da
Câmara Municipal de Juatuba, às 14:33 (quatorze horas e trinta
e três minutos), sito a Praça dos Três Poderes S/Nº, Bairro
Centro, Município de Juatuba, Estado de Minas Gerais, foi
realizado o processo de escolha e votação da mesa diretora
do CODEMA para os próximos quatro anos 01/01/2017
(primeiro de janeiro do ano de dois mil e dezessete) à
31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte),
sendo instaladas uma única seção para recepção dos votos,
sendo 04 (quatro) vagas, Presidente, 1º Vice-Presidente,
2º Vice-Presidente e Secretário Geral, aberto o prazo para
as candidaturas, foram acolhidas as seguintes inscrições,
PRESIDENTE: conselheiro Heleno Maia Santos Marques
do Nascimento (IHMBio), 1º VICE PRESIDENTE:
Conselheiro Sargento Nilson Viana (Polícia Militar de
Meio Ambiente) 2º VICE PRESIDENTE: Conselheiros
Marcos mourão Motta (Associação Asas e amigos da Serra) e
Douglas Bambirra da Silva (Associação Juatuba Transparente)
SECRETÁRIO GERAL: Rosangela de Castro Valle. O
Presidente Heleno Maia Santos Marques do Nascimento se
afastou da presidência para disputar a eleição e convocou o
conselheiro mais idoso e por antiguidade no conselho para
assumir a presidência e condução da eleição da Mesa Diretora,
assumindo provisoriamente então a presidência a Conselheira
Rosangela de Castro Valle que entregou as cédulas aos
conselheiros presentes e logo em seguida autorizou a votação,
Às 15:41 (quinze horas e quarenta e um minuto) teve início a
apuração dos votos, na presença dos candidatos interessados
e respectivos fiscais, além dos membros do CODEMA. Após
constada a inexistência de quaisquer indícios de fraude ou
violação da urna, a mesma foi aberta, contendo a seguinte
quantidade de cédulas: 10 (dez) cédulas, ao passo que os
conselheiros que exercitaram o voto, pela contagem baseada
nas presenças dos conselheiros, totalizaram 10 (dez) votos.
Após encerrada a apuração e resolvidos todos os incidentes a
respeito da validade dos votos, sempre por decisão da maioria
da mesa apuradora, chegou-se ao seguinte resultado: Votos
válidos: 10 (dez); Votos brancos: 01 (um) para os cargos de
Presidente e Secretário); não houve Votos nulos: VOTAÇÃO
DOS CANDIDATOS: para PRESIDENTE 09 (nove)
votos para o Conselheiro Heleno Maia Santos Marques do
Nascimento, para 1º VICE PRESIDENTE: 10 (dez) votos
para o Conselheiro Sargento Nilson Viana; para 2º VICE
PRESIDENTE: 09 (nove) votos para o Conselheiro marcos
Mourão Motta e 01 (um) voto para o Conselheiro Douglas
Bambirra da Silva e para SECRETÁRIO GERAL: 09 (nove)
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votos para a Conselheira Rosangela de Castro Valle. Ficando
assim então composta a nova diretoria do CODEMA
de Juatuba para o próximo quadriênio, PRESIDENTE
Conselheiro Heleno Maia Santos Marques do Nascimento, 1º
VICE-PRESIDENTE: Conselheiro Sargento Nilson Viana,
2º VICE-PRESIDENTE: Conselheiro Marcos Mourão
Motta e SECRETÁRIO GERAL: Rosangela de Castro Valle.
Após proclamar o resultado a Presidente interina Rosangela
de Castro Valle passa novamente a presidência ao conselheiro
eleito Heleno Maia Santos Marques do Nascimento que faz
o uso da palavra para agradecer a todos pela confiança, logo
em seguida respectivamente os conselheiros Marcos Mourão
Motta, Sargento Nilson Viana e Rosangela de Castro Valle
também fizeram o uso da palavra para fazer agradecimentos
pela eleição. A pedido do público presente foram realizados
apresentações das entidades Asas e Amigos da Serra e
IHMbio. Votaram os conselheiros Heleno Maia Santos
Marques do Nascimento, Sargento Nilson Viana, Marcos
Mourão Motta, Rosangela de Castro Valle, Douglas Bambirra
da Silva, Aldemir Araújo, Daniela Isabel Campos, Nayara
Shirley Barbosa, Renato Gonçalves Soares e Geraldo Ricardo
de Lima. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente
ata, que após lida e achada conforme segue assinada por mim,
Rosangela de Castro Valle, Secretária Geral do CODEMA
Pelo Presidente e pelos demais membros presentes do
Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de
Juatuba - CODEMA. Cópias desta ata deverão ser enviadas a
Senhora Prefeita Municipal, Promotoria de Justiça Curadoria
de Meio Ambiente e registrada em cartório.
Rosangela de Castro Valle – Secretária Geral
Heleno Maia Santos Marques do Nascimento – Presidente
COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO DE
ESCOLHA DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL
DO CODEMA
ATA GERAL DE APURAÇÃO DOS VOTOS DO
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DA
SOCIEDADE CIVIL DO CODEMA DE JUATUBA.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2016
(dois mil e dezesseis) no Plenário Jaime Diniz Moreira da
Câmara Municipal de Juatuba, às 09:00 (nove horas), sito a
Praça dos Três Poderes S/Nº, Bairro Centro, Município de
Juatuba, Estado de Minas Gerais, foi realizado o processo
de escolha e votação dos membros titulares e suplentes da
sociedade civil para compor o CODEMA para o próximo
triênio, sendo instaladas uma única seção para recepção
dos votos, sendo 03 (três) vagas para representar o Setor
Industrial, 02 (duas) vagas para representar o setor Comercial,
03 (três) vagas para representar o setor da Organização
não Governamental (ONGs) e 01 vaga para representar o
setor das Centrais Sindicais, e respectivamente o mesmo
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número de suplentes, que serão escolhidos nos moldes
do Edital de Eleição Nº 01/2016, Às 12:35 (doze horas e
trinta e cinco minutos) teve início a apuração dos votos, na
presença dos candidatos interessados e respectivos fiscais,
além dos membros do CODEMA e Comissão Organizadora
do processo de escolha. Após constada a inexistência de
quaisquer indícios de fraude ou violação das urnas, as mesmas
foram abertas, contendo a seguinte quantidade de cédulas:
96 (noventa e seis), ao passo que os eleitores que exercitaram
o voto, pela contagem baseada nas listas de votação,
totalizaram 96 (noventa e seis) votos. Após encerrada
a apuração e resolvidos todos os incidentes a respeito da
validade dos votos, sempre por decisão da maioria da mesa
apuradora, chegou-se ao seguinte resultado: Votos válidos:
96 (noventa e seis); Votos brancos: 02 (dois); Votos nulos:
02 (dois); VOTAÇÃO DOS CANDIDATOS: 48 (quarenta
e oito) votos para DYTECH TECALON INDUSTRIA
E COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS; 43 (quarenta e três)
votos para INOVA BIOTECNOLOGIA; 51 (cinquenta e
um) votos para a AMBEV S/A; 47 (quarenta e sete) votos
para a PROMA BRASIL AUTOMOTIVA; 38 (trinta e oito)
votos para ASSOCIAÇÃO ASAS E AMIGOS DA SERRA;
33 (trinta e três) votos para o CONDOMÍNIO RURAL
VILLAGE DE JUATUBA; 39 (trinta e nove) votos para
INSTITUTO HELENO MAIA DA BIODIVERSIDADE
(IHMBio); 41 (quarenta e um) votos para ASSOCIAÇÃO
JUATUBA TRANSPARENTE; 58 (cinquenta e oito) votos
para a LIGA ESPORTIVA ECLÉTICA DE JUATUBA.
Ficando assim composta a representatividade da Sociedade
Civil no CODEMA de Juatuba para o próximo triênio: Para
representar o setor industrial como membros titulares as
empresas Dytech Tecalon Industria e Comércio de Autopeças,
Inova Biotecnologia e AMBEV, para representar o setor
comercial como membro titular: Proma Brasil Automotiva,
para representar o setor de Organização não Governamental
como membros titulares: Associação Juatuba Transparente,
Instituto Heleno Maia da Biodiversidade, Associação Asas e
Amigos da Serra, e como membro suplente o Condomínio
Rural Village de Juatuba, para representar o setor das centrais
Sindicais como membro titular, a Liga Esportiva Eclética
de Juatuba. O restante das vagas de suplentes em vacância
serão preenchidos por indicação, haja vista não ter havido
candidatos suficientes para compor as vagas. Não havendo
impugnações ou incidentes que pudessem comprometer a
validade da votação e apuração dos votos, o Presidente da
Comissão Organizadora do Processo eleitoral do CODEMA,
Sra. Rosângela de Castro Valle, diante de todos os presentes,
parabenizou e agradeceu a todos os que trabalharam no
processo de escolha, salientando que, nos termos legais
os candidatos tiveram prazo e oportunidade para eventual
interporsição de recursos contra a apuração, o que não
houve, no entanto este conselho se reunirá ainda hoje às 14:00
(quatorze horas) para oficializar a proclamação dos eleitos
e realizada a solenidade de posse dos membros efetivos. E
eleição da mesa diretora para o próximo quadriênio. Nada
mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que após
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lida e achada conforme segue assinada por mim, Helbert
Aparecido Alves Xavier, Secretário da comissão organizadora
do Processo eleitoral do CODEMA e pelos demais membros
presentes do Conselho Municipal e Comissão Organizadora,
que acompanharam os trabalhos. Cópias desta ata deverão
ser enviadas a Senhora Prefeita Municipal, Promotoria de
Justiça Curadoria de Meio Ambiente e registrada em cartório.
Helbert Aparecido Alves Xavier – Secretário
Rosangela de castro Valle – Presidente
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