
    
                     

Convocação nº 13/2022/COMDEMA                                  Itapoá - SC, 16 de novembro de 2022

Assunto: Reunião Extraordinária nº 05/2022
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 5.609/2022), informamos
que a  5ª  Sessão  Pública  Extraordinária do  Plenário  ocorrerá  em  24 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. 

A pauta da 5ª Sessão Pública Extraordinária contemplará os seguintes temas:

1. Aprovação da ata vinculada à Reunião Extraordinária nº 04/2022 (deliberação);
2. Discussão acerca da aprovação ou não do Projeto de Lei nº 19/2022, que “Dispõe sobre

as áreas de preservação permanente (APP) do rio Mendanha em área urbana consolidada
e suas faixas não edificáveis, e dá outras providências” (deliberação);

3. Discussão acerca da aprovação ou não do trâmite vinculado ao Edital de Chamamento
Público nº 01/2022 - SIMFLOR para aquisição/desapropriação de área a ser transformada
em Unidade de Conservação (nos moldes da Lei Complementar Municipal nº 73/2018,
alterada  pela  Lei  Complementar  Municipal  nº  107/2021,  que  dispõe  sobre  o  Sistema
Municipal de Conversão Florestal (SIMFLOR) e dá outras providências) (deliberação);

4. 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 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                                     
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