
                    Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente

Convocação nº 002/2022/COMDEMA/CER                          Itapoá-SC, 29 de abril de 2022

Assunto: Reunião ordinária nº 002/2022 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  27 de  maio de 2022
(sexta-feira) às 8h30min por meio do link: https://meet.google.com/yrq-urvj-nay.

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 contemplará os seguintes temas:

1. Aprovação  da  ata  da  1ª  Sessão  Pública  Ordinária  de  2022  da  Câmara  Especial
Recursal (deliberação);

2. Julgamento  do  Processo  Administrativo  nº  6092/2016  (Alice  Leal  Brich)  em  2ª
instância.  Julgamento  realizado  pelos  membros  da  CER,  tendo  como  relator  a
Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) (deliberação);

3. Julgamento  do  Processo  Administrativo  nº  8289/2015  (Dirciney  José  da  Silva  Cia
LTDA) em 2ª instância. Julgamento realizado pelos membros da CER, tendo como
relator a Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico (SDSE) (deliberação);

4. Outros assuntos vinculados à CER, se necessário e em caso de tempo hábil (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.

Frisa-se que, por falta de pauta, a reunião de abril não ocorreu.

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                                     

Travessa Dailton José Grassi, nº 52 - Itapema do Norte - Itapoá/SC - CEP: 89249-000
e-mail: comdema  @itapoa.sc.gov.br   – Fone: (47) 98869-1240
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