
 

 

RELATÓRIO REPRESENTAÇÃO 

 

Evento / Reuniâo 
Processo eletivo de representante não-governamental para integrar os assentos da sociedade civil 
organizada junto ao CODEMA/UBÁ 

Local Prefeitura Municipal de Ubá 

Data/ Horário 09/02/2022 às 9:00 

Relator Anna Elisa Martins 

 

 
HISTÓRICO/ RELATO PARTICIPAÇÃO:  
Às 9 horas do dia 09 de fevereiro de 2022, reuniram-se na cidade de Ubá, Minas Gerais, representantes de diversas entidades 
ligadas ao comércio, indústria, agronegócio, instituições de ensino e Conselhos profissionais para a composição do quadro 
do CODEMA para a cidade. Nela, após a conferência dos devidos documentos exigidos no edital de convocação, foi realizada 
a eleição direta para escolha dos titulares e suplentes das cadeiras. 

 
 
 

 
CONCLUSÃO:  
As cadeiras foram divididas em classe A (comércio, indústrias e produtores rurais), B (instituições de ensino) e C (conselhos 
profissionais, sendo os dois primeiros nomes eleitos titulares e os dois demais, suplentes, seguindo então a ordem: 
  
A: Intersind, Sindicato Rural, Fiemg e Aciuba; 
B: UEMG, AMACEN, UEMG e AMACEN; 
C: CREA, CRBio e CAU. 
 
 

  
 
 
Data  09 / 02 / 2022                                                   
                                                                                                            ______________________________________ 
                                                                                                                                            Assinatura 
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CODEMA realiza eleição para recomposição do Conselho

 Publicado em 10/02/2022 16:46

CODEMA de Ubá realizou eleição para a recomposição do Conselho

https://portalfacilarquivos.blob.core.windows.net/uploads/UBA/imgOrig/%7BAB41B2E0-C2AA-4BB7-45E8-D4D4E4BABBC7%7D.jpeg
https://portalfacilarquivos.blob.core.windows.net/uploads/UBA/imgOrig/%7B2C6E3B5E-D374-EAE8-4E2C-8C31DA08DA80%7D.jpeg
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Nesta quarta-feira (09), o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de Ubá (CODEMA
de Ubá) realizou o processo ele�vo de representantes não-governamentais para integrar os
assentos da sociedade civil organizada para a recomposição do Conselho.

Durante a reunião, presidida pelo presidente interino do CODEMA de Ubá, André Resende
Padilha, foram eleitas para a ocupação das cadeiras de �tular e suplente as seguintes en�dades:

- Representando os setores organizados da sociedade civil:

Primeiro Titular: Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá (Intersind);

Segundo Titular: Sindicato dos Produtores Rurais de Ubá;

Primeiro Suplente: Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG);

Segundo Suplente: Associação Comercial e Industrial de Ubá (ACIUBÁ).

- Representando as en�dades civis:

Associação dos Moradores e Amigos do Centro de Ubá (AMACEN) e Universidade do Estado de
Minas Gerais - Campus Ubá (UEMG). Ficando portanto, as duas ins�tuições com a cadeira de
�tular e suplente.

- Representando conselhos e/ou ordem de profissionais com representação no município:

Primeiro Titular: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG);

Segundo Titular:  Conselho Regional de Biologia e Biomedicina (CRBio-MG);

Primeiro Suplente: Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU 2);

Segundo Suplente: Conselho Regional de Biologia e Biomedicina (CRBio-MG).

As en�dades eleitas cumprirão um mandato de dois anos (2022 - 2024). As en�dades escolhidas
devem comunicar ao CODEMA, em o�cio firmado pelo seu representante legal,  através do e-
mail codema@uba.mg.gov.br as pessoas que a representarão nas reuniões e deliberações.


