
                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 002/2021/COMDEMA/CER                    Itapoá-SC, 14 de setembro de 2021

Assunto: Reunião ordinária nº 002/2021 da Câmara Especial Recursal (CER)
Para: CER - Biênio 2021-2022

Prezados(as),  após  cumprimentá-los(as),  seguindo  o  Regimento  Interno  do
Conselho  Municipal  de  Defesa  do  Meio  Ambiente  (COMDEMA)  e,  especificamente  os
aspectos vinculados à Câmara Especial Recursal (CER) (Decreto Executivo nº 4357/2020),
informamos que a 2ª Sessão Pública Ordinária da CER ocorrerá em 24 de setembro de 2021
(sexta-feira) às 8h por meio do link: meet.google.com/zpn-whbf-fdr.  

Destaca-se que a reunião terá a duração de 1h (uma hora) no máximo, podendo
ser estendida após a concordância da maioria dos representantes participantes.

A pauta da 2ª Sessão Pública Ordinária da CER comtemplará os seguintes temas:

1. Aprovação da ata da Reunião ordinária nº 001/2021 (deliberação);
2. Breve apresentação das análises em 2ª instância do COMDEMA de Joinville (modelos

fornecidos  gentilmente  pela  ex-secretária  de  meio  ambiente  de  Joinville  (sem
deliberação);

3. Discussão sobre a forma de distribuição dos processos administrativos para análise
em 2ª instância (deliberação);

4. Outros assuntos vinculados à CER (sem deliberação).

Esta e as demais convocações futuras, além de serem encaminhadas pelo canal
oficial  da  CER  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,

__________________________________       
Adriano Alves Gouveia Pavan

Ordem dos Advogados (OAB)
Presidente da CER/COMDEMA (Decreto Municipal nº 5059/2021)

__________________________________       
Rafael Brito Silveira                                               

Presidente do COMDEMA                                     
Decreto Executivo nº 4854/2021                                     

Avenida Beira Mar 3, n° 1412 – Jardim Perola do Atlântico – Itapoá/SC – CEP 89249-000
e-mail: comdema  @itapoa.sc.gov.br   – Fone: (47) 3443-2780

1/1

https://www.itapoa.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/18672/codNorma/457301
http://meet.google.com/zpn-whbf-fdr
mailto:meioambiente@itapoa.sc.gov.br
https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/diretorio/index/codMapaItem/106786

		2021-09-14T07:58:32-0300
	RAFAEL BRITO SILVEIRA:05736436957


		2021-09-14T08:11:31-0300
	ADRIANO ALVES GOUVEIA PAVAN




