
                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 001/2021/COMDEMA                                     Itapoá-SC, 19 de maio de 2021

Assunto: Reunião extraordinária nº 01/2021 | Boas-vindas e assuntos iniciais
Para: Plenário - Biênio 2021-2022

Prezados(as),  após  cumprimentá-los(as),  seguindo  o  Regimento  Interno  do
Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  (COMDEMA)  (Decreto  Executivo  nº
4357/2020), informamos que a 1ª Sessão Pública Extraordinária do Plenário ocorrerá em 28
de maio de 2021 (sexta-feira) às 9h por meio do link: https://meet.google.com/jqt-uuus-zqk.
Conforme o Art. 6º do Regimento Interno (Seção I - Do Plenário), o "Plenário do COMDEMA
se reunirá extraordinariamente por iniciativa do Presidente (...)". Com base nisto e pelo lapso
temporal desde a última reunião, a convocação para 28/05/2021 está sendo feita deste modo,
contudo, as próximas extraordinárias deverão ser agendadas de forma mais democrática.

Destaca-se que a reunião só acontecerá com a  presença mínima da maioria
(50%+1) e que,  de acordo com o Regimento Interno,  terá duração de, no máximo, 1h. A
duração da reunião poderá ser estendida após a concordância da maioria dos membros do
plenário participantes.

A  pauta  da  1ª  Sessão  Pública  Extraordinária comtemplará,  inicialmente,  os
seguintes temas:

1. Boas-vindas aos integrantes;
2. Breve apresentação das entidades e de seus representantes;
3. Sugestão de pauta para a 1ª Sessão Pública Ordinária;
4. Outras deliberações, se necessário.

Esta e as demais convocações futuras, além de serem encaminhadas pelo canal
oficial do COMDEMA 2021-2022 via WhatsApp e/ou por e-mail, serão também publicadas no
website da Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI). Informa-se que, após o aval de
todos(as), as reuniões via Google Meet serão gravadas para facilitar a redação da ata oficial,
mas, as mesmas não serão publicadas.

Ao  final  do  presente  documento  está  o  cronograma de  reuniões  ordinárias  do
COMDEMA que, em conformidade com o edital, de março a dezembro, se dará sempre na
segunda sexta-feira do mês, a partir das 9h. Enquanto a atual situação pandêmica estiver
instaurada no Brasil  e,  sobretudo,  em Itapoá,  as  reuniões acontecerão via  Google  Meet.
Assim  que  a  situação  de  saúde  permitir,  os  encontros  mensais  poderão  passar  a  ser
presenciais, porém, todos(as) serão comunicados previamente.

Cordialmente,

__________________________________       __________________________________
                    Rafael Brito Silveira                                               Lauriane Silva Caldeira
                  Presidente do COMDEMA                                     Secretária Executiva do COMDEMA
             Decreto Executivo nº 4854/2021                                     Decreto Executivo nº 4854/2021
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                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

CRONOGRAMA DE REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMDEMA - 2021

• 11 de junho de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 09 de julho de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 13 de agosto de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 10 de setembro de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 08 de outubro de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 12 de novembro de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h;

• 10 de dezembro de 2021 (sexta-feira) a partir das 9h.
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