
    
                     

Convocação nº 12/2022/COMDEMA                                   Itapoá - SC, 03 de novembro de 2022

Assunto: Reunião Extraordinária nº 04/2022 - Alteração
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 4ª Sessão Pública Extraordinária do Plenário ocorrerá em 10 de novembro de
2022  (quinta-feira),  às  9h,  de  forma  PRESENCIAL,  na  sala  de  reuniões  do  Núcleo  de
Desenvolvimento Sustentável (NDS) da Prefeitura de Itapoá (Travessa Dailton José Grassi, nº
52, térreo, anexo a Secretaria de Turismo e Cultura, em Itapema do Norte, Itapoá - SC). 

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. Frisa-se que
a presente convocação tem como base o requerimento disposto no Ofício nº 02/2022/NDS.

A pauta da 4ª Sessão Pública Extraordinária contemplará os seguintes temas:

1. Divulgação do Diagnóstico Socioambiental (DSA)1 de Itapoá (sem deliberação);
2. Apresentação e discussão acerca da possível alteração da APP do rio Mendanha, desde a

rua  1.100  até  a  sua  foz  (área  urbana  consolidada),  com  exceção  de  alguns  trechos
mapeados e dispostos no DSA (sem deliberação);

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

A  alteração  da  data,  além  de  seguir  as  exigências  do  Regimento  Interno  do
COMDEMA,  se  faz  necessária,  pois,  dia  11/11/2022  será  a  inauguração  tão  aguardada  do
Mercado Municipal da Maria. Neste sentido, pedimos a compreensão de todos os conselheiros

Esta e as demais convocações futuras, além de serem encaminhadas pelo canal oficial
do COMDEMA 2021-2022 via WhatsApp e por e-mail, serão também publicadas no  website da
Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI). 

Cordialmente,

__________________________________
Rafael Brito Silveira

Presidente do COMDEMA
Decreto Executivo nº 4854/2021                                     

1 Disponível em: <https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/166645>.
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