
                        Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 006/2021/COMDEMA                                 Itapoá-SC, 27 de agosto de 2021

Assunto: Reunião extraordinária 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 Extraordinária do Plenário ocorrerá em 13
de  setembro de 2021 (segunda-feira) às 9h por meio do link:  https://meet.google.com/iiq-
ufjc-xjm.

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 Extraordinária contemplará os seguintes temas:

1. Projeto  de  Lei  Complementar  nº  11,  de  28  de  julho  de  2021  (altera  a  Lei
Complementar  nº  73,  de  24  de  setembro  de  2018,  que  dispõe  sobre  o  Sistema
Municipal de Conversão Florestal (SIMFLOR) e dá outras providências1) (deliberação);

2. Outras discussões, se necessário e em caso de tempo hábil.

A solicitação para alteração na Lei Complementar nº 73, de 24 de setembro de
2018 advém da necessidade de conferir maior transparência ao processo de aquisição e/ou
desapropriação de áreas indicadas como prioritárias no Plano Municipal de Recuperação e
Conservação da Mata Atlântica, através da instituição do Sistema Municipal de Conversão
Florestal (SIMFLOR). Com a criação dos §1º e §2º do Artigo 9°, a lei fomenta, mas não se
limita, ao credenciamento de interessados em comercialização de áreas passíveis de serem
adquiridas pelo SIMFLOR, por meio de edital  de divulgação de processo licitatório  e seu
respectivo termo de referência. Dessa forma, a aquisição das áreas não ocorrerá de forma
arbitrária, nem mesmo ao acaso, permitindo que todos os proprietários de áreas prioritárias
possam ser  abrangidos pelo sistema operante  neste município.  Ressalta-se,  por  fim,  que
nenhum item vinculado ao Plano Municipal da Mata Atlântica será alterado, sendo esta uma
medida de melhoramento da utilização do SIMFLOR.

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.

Todos  os  documentos  pertinentes  ao  item  que  estará  em  deliberação  serão
enviados por e-mail aos conselheiros. Cordialmente,

__________________________________       
Rafael Brito Silveira                                               

Presidente do COMDEMA

1 Disponível em: <https://www.itapoa.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/18672/codNorma/389701>. Acesso 
em: 27 ago. 2021.
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