
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 ATA Nº 23 DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
2 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 7 DE Novembro 
3 DE 2018. Aos sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, nesta 

4 cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de 

5 Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001, às 17h15min, reuniu-se a Comissão de 
6 Constituição e Justiça, presentes os vereadores Alexandre Cobra C. N. Vêncio, 

7 Presidente, Vinícius Guilherme Simili, Vice-Presidente, Roque Vinícius 1. T. Dias, 

8 Secretário, Carlos Alberto Binato, membro, Francisco de Assis da Silva, membro, 

9 para discutir e designar os relatores dos Projetos de Lei nºs 170, 171, 172 e 

10 173/2018, Projetos de Decreto Legislativo nºs 10 e 11/2018 e debater assuntos 

11 referentes ao Projeto de Lei nº 169/2018 com o Secretário Municipal de 

12 Agricultura e Meio Ambiente, Senhor Fábio Ávila Nossack, convocado por meio 

13 do Ofício nº 990/2018. Participaram desse debate, também, os vereadores André 

14 Gonçalves Gomes, Reinaldo Anacleto e Valmir Dionízio, as empresárias Maria 

15 Cristina Dare Molitor Silva e Alzira Aparecida de Fátima Modotti, sócias da Ki-

16 Caçambas e o Senhor Cledír Mendes Soares. O vereador Roque questionou sobre o 

11 local onde eram feitos os descartes dos materiais, como eram fiscalizados e como 

18 eram cobrados os valores, já que existem algumas pessoas físicas que também 

19 fazem o descarte de resíduos. O Senhor Fabio explicou que os rejeitos são 

20 depositados em um aterro e que neste local somente os resíduos de construção civil 

21 podem ser despejados. Disse também que a cobrança do descarte é realizada 

22 somente em quantidades acima de um metro cúbico e que enviará para esta Câmara 

23 uma emenda para regulamentar essa situação no projeto. Em relação a correção do 

24 valor cobrado dos empresários pelo descarte do material, o Secretário mencionou 

25 que há 12 anos não ocorre o reajuste e por isso está defasado. O vereador Valmir 

26 questionou as empresárias sobre o controle acerca do que é jogado nas caçambas, 

21 inclusive pelo motivo de que transeuntes se aproveitam da situação da caçamba 

28 estar em via pública para descartar materiais não apropriados. Elas responderam 

29 que a empresa tem um funcionário que fica no aterro para separar os impróprios, 

30 mas que nem todas as empresas dispõem deste serviço. Sobre o assunto, o 

31 Secretário observou que seria necessário a implementação de normas específicas e 

32 a contratação de mais funcionários devidamente protegidos com os EPI' s 

33 ( equipamentos de proteção individual). Disse também que para resolver boa parte 

34 dos problemas dos resíduos na cidade o ideal seria a terceirização dos serviços e 
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35 que a Secretaria está estudando uma forma de viabilizar isto, além da criação de 
36 um sistema informatizado que conterá o cadastro dos usuários e poderá ser 
37 acessado e controlado tanto por eles quanto pela Secretaria. O Vereador Chico 
38 Panela citou a empresa Curica, sediada na cidade de Londrina/PR, como um 
39 modelo a ser seguido para a solução da questão do descarte irregular nas caçambas, 
40 que possuem tampas com cadeados, além do sistema de reaproveitamento lá 
41 implantado. Não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente 

42 reunião às 18h45min e eu, Alisson José de Andrade, Secretário da Ata, lavrei a 
43 presente que uma vez conferida pelos membros da Comissão, vai por eles assinada. 

ALEXANDRE COBRA C. N. VÊNCIO - PR 
Presidente 

,., 

Membro 
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COMUNICADO - CCJ 

Conforme a "Agenda 2° Semestre 2018 - Reuniões Ordinárias 

das Comissões Permanentes", publicada no site oficial da Câmara 
Municipal de Assis, a zoa Reunião Ordinária da Comissão de Constituição 

e Justiça incide no dia 8 de novembro de 2018, quinta-feira, às 17h00. 

No entanto, esta Comissão deliberou antecipar mencionada 

reunião para o dia 7 DE NOVEMBRO DE 2018, QUARTA-FEIRA. ÀS 17H00. 

CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS, 30 tubro de 2018. 

Presidente 
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