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SECRETARI AS

Eloísa dos Santos Benazzi – Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável

COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São Paulo
Fernanda Helena dos Reis – Associação dos Ciclistas de Paracambi

ATA DE REUNIÃO

Carlos Alexandre Ruﬁno da Silva – Procuradoria Geral do Município

Ata da Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi (COMDEMA), biênio
dois mil e vinte um a dois mil e vinte três, ocorrida às quatorze horas do dia
quinze de outubro de dois mil e vinte e um, no Auditório do Espaço Ciência. A
Secretária Executiva do COMDEMA, Sra. Carmelita Fernandes da Cruz,
cumprimentou a todos fazendo a abertura da reunião e a leitura da pauta. Em
sequencia passou a palavra para o Sr. Osmar Oliveira e a Sra. Diane Rangel,
representantes da Concessionária Centro Sul I, que apresentaram o projeto
de um sítio industrial para o recebimento de resíduos Classe I – Perigosos,
por ele chamados de resíduos industriais, no Complexo de Tratamento e
Destinação Final de Resíduos Sólidos de Paracambi (CTDR Paracambi Consórcio Regional Centro Sul I). Após a apresentação a Sra. Fernanda
Helena dos Reis, representante da Associação de Ciclistas de Paracambi,
questionou sobre a vida útil do sítio, e foi-lhe esclarecido que diferente do
Aterro Classe II a quantidade de resíduos recebida seria pouca garantindo o
uso prolongado, além disso, havia um espaço previsto para a instalação de
um sítio ou galpão dependendo da necessidade com o passar dos anos. A
Sra. Melina Daniel de Andrade questionou se o sítio receberia resíduos de
outros municípios ou só dos consorciados, o Sr. Fabio Soares Rodrigues
informou que receberiam de qualquer município que manifestasse interesse,
mas que isso seria um fator positivo, por gerar renda acessória para a
Concessionária e, consequentemente, para os municípios, bem como
empregos. Após os questionamentos levantados o Sr. Carlos Ruﬁno solicitou
que os consultores técnicos da Concessionária Centro Sul I abrissem um
procedimento administrativo encaminhando o projeto do sítio industrial para
a Procuradoria Geral, aos cuidados dele. A Sra. Diane Rangel informou que o
procedimento correto seria o COMDEMA oﬁciar a SEMADES a ﬁm de solicitar
o projeto para total conhecimento. Houve concordância de todos os
conselheiros e o Presidente do COMDEMA ﬁcou responsável de fazer a
solicitação. Ficou acertado que uma nova reunião será realizada para avaliar
o projeto. A palavra foi passada então para a Diretora de Desenvolvimento
Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
Eloísa dos Santos Benazzi, que explicou a necessidade de aprovação da
Minuta de Lei que trata sobre a instituição do Programa Municipal de Coleta
Seletiva. Entretanto, como apenas as conselheiras Sras. Fernanda e Melina
haviam efetuado a leitura do documento, o Sr. Ruﬁno solicitou um adiamento
de reunião para que tivesse tempo de efetuar suas leituras, bem como o
despacho do Processo Administrativo 3921/2020, aos seus cuidados, para
ciência. Nova reunião para tratar sobre a Minuta de Lei sobre a Coleta Seletiva
ocorrerá na próxima sexta-feira, dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte
e um, as quatorze horas. Nada mais havendo a declarar, eu, Carmelita
Fernandes da Cruz, declarei como encerrada a Primeira Reunião
Extraordinária do COMDEMA Biênio 2021-2023 e lavrei a presente Ata, que
uma vez lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.
Marcelo Henrique Vieira Fernandes – Presidente do COMDEMA
Carmelita Fernandes da Cruz – Secretária Executiva do COMDEMA
Melina Daniel de Andrade – Vice-presidente do COMDEMA
e Secretaria de Agricultura
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Erica Nascibem de Mendonça – Secretaria de Planejamento
Victor Beligote – Secretaria de Cultura

COMDEMA
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ATA DE REUNIÃO
Ata da Segunda Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi (COMDEMA), biênio
dois mil e vinte um a dois mil e vinte três, ocorrida às quatorze horas do dia
vinte e dois de outubro de dois mil e vinte e um, no Auditório do Espaço
Ciência. Às treze horas e dezesseis minutos o Procurador Sr. Carlos Alexandre
Ruﬁno da Silva, no grupo do WhatsApp, informou aos conselheiros que havia
analisado o Projeto de Lei e que não via óbice para a aprovação do mesmo. O
Procurador Municipal solicitou que a votação fosse, excepcionalmente, pelo
WhatsApp, devendo – para tanto – ter aprovação unânime e depois ser
reduzida a termo (escrito) e assinada pelos conselheiros. Entretanto, com
essa solicitação a reunião foi prejudicada e não aconteceu. Decorridos
quarenta e cinco minutos, foi informado no grupo do WhatsApp que a reunião
foi cancelada por falta de quórum. Devido a isso a votação foi suspensa até
nova reunião. Nada mais havendo a declarar, eu, Eloísa dos Santos Benazzi,
Suplente da Secretária Executiva declarei como encerrada a Segunda
Reunião Extraordinária do COMDEMA Biênio 2021-2023 e lavrei a presente
Ata, que uma vez lida e aprovada foi assinada por todos os conselheiros.
Marcelo Henrique Vieira Fernandes – Presidente do COMDEMA
Eloísa dos Santos Benazzi – Secretária Executiva do COMDEMA (Suplente)
e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Melina Daniel de Andrade – Vice-presidente do COMDEMA
e Secretaria de Agricultura
Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São Paulo
Fernanda Helena dos Reis – Associação dos Ciclistas de Paracambi
Carlos Alexandre Ruﬁno da Silva – Procuradoria Geral do Município
Victor Beligote – Secretaria de Cultura
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PORTARIA 98/21 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de
Paracambi, por nomeação na forma da lei.

ATA DE REUNIÃO
Ata da Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi (COMDEMA), biênio
dois mil e vinte um a dois mil e vinte três, ocorrida às dez horas do dia vinte e
cinco de outubro de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada através da
plataforma online Zoom. A vice-presidente do COMDEMA Melina Daniel de
Andrade fez a abertura da reunião e passou a palavra para a representante da
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Eloísa dos
Santos Benazzi que retomou o tópico da aprovação da Minuta de Projeto de
Lei sobre a Coleta Seletiva e perguntou se alguém tinha alguma consideração
a fazer. O conselheiro Victor Beligote questionou sobre a logística para a
circulação de caminhões no município já que seriam recebidos resíduos de
outros locais. Foi-lhe esclarecido que havia um equívoco e que seria a mesma
rota da coleta seletiva já executada atualmente e não haveria recolhimento ou
recebimento de resíduos de outros municípios. O presidente do COMDEMA Sr.
Marcelo Fernandes questionou as condições de segurança dos caminhões
que realizam a coleta de resíduos, bem como o uso de EPIs, sugerindo que a
COMDEP fosse multada. A Dra. Aline Rita Costa se pronunciou em relação ao
Conselho poder pedir informações, uma vez que informação nunca é ruim, e
que caberia em um primeiro momento ao órgão competente notiﬁcar a
COMDEP caso fossem constatadas irregularidades. O presidente Sr. Marcelo
Fernandes questionou a Sra. Renata Aparecida de Abreu, membro do
Sindicato dos Servidores Municipais, que informou que em todas as
diligências do Sindicato foram apresentadas documentações que
comprovam a compra e entrega dos EPIs para os funcionários. A Engenheira
Florestal Melina Daniel de Andrade pediu a palavra e sugeriu que fosse
incluída na Minuta a deﬁnição de grandes geradores, bem como fosse
revisado o texto, pois em alguns pontos ainda era possível ler a palavra
Florianópolis, o que deveria ser substituído por Paracambi. O presidente Sr.
Marcelo Fernandes novamente pediu a palavra para dizer que se o COMDEMA
estava aprovando uma Minuta de Lei para a Coleta Seletiva as condições de
segurança e saúde dos responsáveis pela coleta deveria ser considerada,
pois é nítido que os veículos estão em péssima condições de rodagem, os
funcionários da COMDEP não utilizam EPIs, dentre outros fatos, o COMDEMA
deveria atuar nesse sentido e se possível multá-los. A Diretora de
Desenvolvimento Sustentável da SEMADES Eloísa dos Santos Benazzi disse
que era preciso tomar cuidado para entrar em competências que não seriam
do COMDEMA. O presidente Sr. Marcelo Fernandes retrucou que seria sim
competência do COMDEMA. A Dra. Aline Rita Costa pediu a palavra e
destacou, novamente, que o COMDEMA poderia solicitar informações, mas
que conforme falado pela Eloísa era preciso cautela para não interferir em
questões que não seriam de competência do COMDEMA. Após as
manifestações seguiu-se para a votação sobre a aprovação da Minuta de Lei
que foi aprovada por unanimidade. A Engenheira Florestal Melina Daniel de
Andrade explicou sobre o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da
Mata Atlântica e solicitou a indicação de um membro do COMDEMA para
compor o grupo de trabalho. O Sr. Marcelo Fernandes manifestou interesse
em participar, o que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Nada mais
havendo a declarar, eu, Eloísa dos Santos Benazzi, Suplente da Secretária
Executiva declarei como encerrada a Segunda Reunião Extraordinária do
COMDEMA Biênio 2021-2023 e lavrei a presente Ata, que uma vez lida e
aprovada foi assinada por todos os presentes.

RESOLVE:
Conceder ao (a) servidor (a) JULIO CESAR CARIL DA SILVA, Matricula nº
36/12316, Auxiliar de Serviços Gerais, do Quadro Permanente da Secretaria
Municipal de Educação, 06 (seis) meses de licença (Prêmio), referente ao(s)
período(s) (2009/2019), com início 01 de dezembro de 2021 e término em 31
de maio de 2022, de acordo com o que dispõe o art. 100 da Lei Municipal nº
1.225/17 de 09.05.17 e Processo nº 3538/2018.
NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA 99/2 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, da Prefeitura Municipal de
Paracambi, por nomeação na forma da lei.
RESOLVE:
Conceder a servidora KAROLYNNE DA COSTA PINHO ALVES ROCHA,
Matricula nº 36/12653, Professor A, da Secretaria Municipal de Educação, 02
(dois) meses de afastamento para aleitamento materno-infantil, com início
27 de novembro de 2021 e término em 26 de janeiro de 2022 de acordo com a
Lei Municipal nº 859/07 de 26.06.2007 e processo nº 8275/2021.
NILZA MARIA IZOLANI E OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração

Marcelo Henrique Vieira Fernandes – Presidente do COMDEMA
Eloísa dos Santos Benazzi – Secretária Executiva do COMDEMA (Suplente)
e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Melina Daniel de Andrade – Vice-presidente do COMDEMA e Secretaria de
Agricultura
Paulo Cesar da Rocha – Paróquia São Pedro e São Paulo
Fernanda Helena dos Reis – Associação dos Ciclistas de Paracambi
Aline Rita Costa – Procuradoria Geral do Município
Victor Beligote – Secretaria de Cultura
Renata Aparecida de Abreu – Sindicato dos Servidores Municipais de
Paracambi
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