
                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 002/2022/COMDEMA - ERRATA                    Itapoá-SC, 11 de abril de 2022

Assunto: Reunião Ordinária nº 02/2022
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  Ordinária do Plenário ocorrerá em 20 de
abril de 2022 (quarta-feira) às 9h por meio do link: meet.google.com/wdd-ubbr-nps. 

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 Ordinária contemplará os seguintes temas:

1. Aprovação da ata vinculada à Reunião Ordinária nº 01/2022 (deliberação);
2. Possibilidade de ampliação do tempo de duração das reuniões ordinárias para duas

(02) horas (solicitação ADEA - sem deliberação);
3. Outras discussões, se necessário e em caso de tempo hábil.

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.

O reagendamento da reunião se deu, excepcionalmente, por conta dos feriados
próximos,  do  desfile  cívico  em  comemoração  ao  33º  aniversário  de  Itapoá  e  das  folgas
compensatórias atribuídas aos servidores que trabalharem no desfile.

Cordialmente,

__________________________________
Rafael Brito Silveira

Presidente do COMDEMA
Decreto Executivo nº 4854/2021                                     
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