
    
                     

Convocação nº 05/2022/COMDEMA/CER                                    Itapoá-SC, 15 de julho de 2022

Assunto: Reunião Ordinária nº 04/2022 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 4ª Sessão
Pública Ordinária da CER ocorrerá em 29 de julho de 2022 (sexta-feira) às 8h30min por meio do
link: meet.google.com/gwg-nndq-whe.  

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 4ª Sessão Pública Ordinária da CER contemplará os seguintes temas:

1. Aprovação da ata da 3ª Sessão Pública Ordinária de 2022 da Câmara Especial Recursal
(deliberação).

2. Retorno  do  Processo  nº  5.835/2016  para  a  entidade  relatora  APREMAI,  após  a
possibilidade de oitiva da testemunha citada no processo (sem deliberação);

3. Sorteio on-line dos processos administrativos para análise e julgamento em 2ª instância de
acordo com a ordem dos relatores indicados. Processo Administrativo nº 1142/2017 - Otto
Jose Maria da S. Barros e Processo Administrativo 2870/2017 - Luiz Carlos Pereira Velho
(deliberação).

4. Aprovação dos relatores indicados de cada um dos processos administrativos para análise
e julgamento em 2ª instância sorteados na reunião em curso (deliberação).

5. 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).

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
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