
                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 003/2021/COMDEMA                                   Itapoá-SC, 23 de junho de 2021

Assunto: Reunião ordinária nº 02/2021
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  2ª Sessão Pública  O  rdinária   do Plenário ocorrerá em 09 de
julho de 2021 (sexta-feira) às 9h por meio do link: meet.google.com/mdu-tfjq-frm. 

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 conselheiros
participantes.

A pauta da 2ª Sessão Pública O  rdinária   comtemplará os seguintes temas:

1. Aprovação da ata da 1ª Sessão Pública Extraordinária de 2021 (deliberação);
2. Aprovação da ata da 1ª Sessão Pública Ordinária de 2021 (deliberação);
3. Formação  da  Câmara  Especial  Recursal  (CER)  do  COMDEMA para  análise  dos

processos  administrativos  em  segunda  instância,  de  acordo  com  o  Art.  14  do
Regimento Interno do COMDEMA1 e com o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº
048/2016 (deliberação);

4. Outras discussões, se necessário e em caso de tempo hábil (sem deliberação).

Esta e as demais convocações futuras, além de serem encaminhadas pelo canal
oficial do COMDEMA 2021-2022 via WhatsApp e 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.

Cordialmente,

__________________________________       __________________________________
                    Rafael Brito Silveira                                               Lauriane Silva Caldeira
                  Presidente do COMDEMA                                     Secretária Executiva do COMDEMA
             Decreto Executivo nº 4854/2021                                     Decreto Executivo nº 4854/2021

1 Disponível em: <https://static.fecam.net.br/uploads/752/arquivos/2029203_Regimento_Interno_11_02_2020_COMDEMA.pdf>. Acesso 
em: 23 jun. 2021
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