
    
                     

Convocação nº 14/2022/COMDEMA                                  Itapoá - SC, 21 de novembro de 2022

Assunto: Reunião Ordinária nº 10/2022
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 10ª Sessão Pública Ordinária do Plenário ocorrerá em 14 de dezembro de 2022 (quarta-
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 10ª Sessão Pública Ordinária contemplará os seguintes temas:

1. Prestação de contas do biênio 2021-2022 dos fundos que o COMDEMA gerência, tais
quais: Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA) - Lei Municipal nº 725/20171 e; Fundo
do Sistema Municipal de Conversão Florestal  (SIMFLOR) -  Lei Municipal nº 73/20182,
alterada  pela  Lei  Municipal  nº  107/20213.  Possivelmente  a  prestação  de  contas  será
realizada por um servidor da Secretaria da Fazenda (deliberação);

2. Discussão sobre a utilização do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) vinculado ao
Programa  de  Incentivo  às  Associações  e  Cooperativas  de  Catadores  de  Material
Reciclável, no município de Itapoá, denominado Pró Recicla Itapoá1 (deliberação);

3. Apresentação  do  Setor  de  Fiscalização  Ambiental  da  SEMAI  sobre  os  processos
administrativos  gerados  no  biênio  2021-2022  (AIAs,  TEs,  Notificações,  etc.).  A
apresentação será feita pelo chefe do setor  de fiscalização ambiental  da SEMAI (sem
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                                     

1 Disponível em: <https://sapl.itapoa.sc.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2022/10815/plo_no_88_2022_-
_institui_prorecicla_itapoa_ass.pdf>.
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