
GABINETE DA PREFEITA

= PORTARIA Nº 191 DE 16 DE ABRIL DE 2021 =

A Prefeita Municipal de Paracambi no uso de suas atribuições legais,

= R E S O L V E =

Declaro vago o cargo de Varredeira, ocupado anteriormente pela 
servidora Luiza Alves Cunha, matrícula n.º 36/13583, concurso n.º 
01/2015, falecida em 03/04/2021.

     Afixe-se e Publique-se

Gabinete da Prefeita, 16 de abril de 2021.
        

LUCIMAR CRISTINA DA SILVA FERREIRA
Prefeita

ATA DA REUNI ÃO EXTRAORDIN ÁRI A DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 
COMDEMA, BIÊNIO 2019/2021.

 

Às dez horas e trinta minutos do dia seis de abril de dois mil e vinte e 

um (06 /04/21), realizou-se a primeira reunião extraordinária do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA). Com a 

participação online, onde estiveram presentes os conselheiros e (as), 

presidente - Herschel Moreira Ramalho, vice-presidente – Antônio 

Carlos dos Santos, conselheira – Érica Nascibem de Mendonça, 

conselheira – Jessica dos Santos Pereira, conselheira – Melina 

Daniel Andrade, conselheira Nelza Aparecida Castelhane. A abertura 

foi feita pela Secretária Executiva, Sra. Carmelita Fernandes da Cruz, 

que passou a palavra para Andreia Muniz da equipe da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 

integrante do Núcleo Integrado de Planejamento, que apresentou a 

pauta de diagnóstico Rápido Participativo, para auxiliar na 

elaboração Estruturada dos Programas, Metas e Ações /do Plano 

Plurianual PPA – 2022 a 2025 do município de Paracambi/RJ. Foi 

apresentado um formulário para que seja preenchido pelos 

conselheiros para levantamento das necessidades de acordo com as 

áreas de fragilidades em que os conselheiros esbarram com 
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frequência e assim contemplar na ampliação das necessidades. 

Nada mais havendo a declarar, eu, Carmelita Fernandes da Cruz, 

lavrei a presente Ata e a concordância dos conselheiros presentes no 

preenchimento do formulário do diagnóstico para complementação 

do PPA, que deverá ser entregue no prazo de três (3) dias. Os 

conselheiros entregaram os questionários preenchidos dentro do 

prazo estabelecido, sendo os mesmos arquivados na Secretaria de 

Meio Ambiente para dar prosseguimento a Elaboração estruturada 

dos programas, metas e ações/PPA 2022-2025. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMDEMA), DO 
BIÊNIO 2019/2021.

Às dez horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte um 

(24/03/2021), realizou-se a segunda reunião ordinária do ano de 

dois mil e vinte um, do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMDEMA), A abertura da reunião ordinária foi feita pela Secretária 

Executiva Carmelita Fernandes da Cruz (COMDEMA), a reunião 

aconteceu online e com abertura da pauta da reunião, para 

aprovação de pagamento  das multas. Foi passado a palavra para 

Andreia Muniz – SEMADES, para leitura do processo e explicações 

sobre as multas enviada pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA  

referente ao auto de Infração Nº COGEFISEAI/00155282, referente ao 

não cumprimento da notificação Nº GESEFNOT/01071955 no prazo 

estipulado e referente ao auto de infração Nº COGEFISEAI/00155283 

pelo não cumprimento das condicionantes 2.4, 2.5 e 2.6 da 

autorização ambiental Nº IN043193 no prazo estabelecido, todas as 

multas são referentes ao Núcleo Industrial do Cabral. Com a 

presença dos conselheiros e (as), Carmelita fernandes da Cruz – 

SEMADES, Antonio Carlos dos Santos -  Sindicato dos Servidores 

Municipais de Paracambi, Karin gonçalves – Secretaria Municipal de 

Agricultura, Jéssica dos Santos Pereira – Secretaria Municipal de 

Cultura e Turismo, Carlos Alexandre Rufino da Silva – Procuradoria 

Geral do Municipio, Érica Nascibem de Mendonça – Secretaria 

Municipal de Planejamento, Herschell Moreira Ramalho – Rotary de 

Paracambi. Sendo assim foi encerrada a reunião com aprovaçãodo 

pagamento das multas por unanimidade.
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