
REUNIÃO COMDEMA 
ATA REUNIÃO 04/2021  

 
11/08/2021 – Reunião: composição do COMDEMA – modo presencial  
Presidida por Dhiego de Taunay Corrêa.     
 
No dia 11 de agosto de 2021 às 18:50h o Presidente do Conselho faz abertura da reunião, informando a 
finalidade de revisão da Resolução COMDEMA 01/2014, formação da Comissão Julgadora de recursos e 
complementação do regimento interno.  
 
Estavam presentes os membros Dhiego Corrêa, Camila Pereira Garcia e Sebastião Porto. Foram abordados 
os assuntos relacionados:  
- Resolução COMDEMA 01/2014: proposta alteração.  
- Regimento interno: alteração com complementação de capítulo “Recurso administrativo de infração”.  
- Criação da comissão julgadora de recurso de infração.        
 
O Presidente do Conselho abordou a problemática das ocupações irregulares nos balneários e a 
incompatibilidade da Resolução COMDEMA 01/14 com a realidade atual. Foi destacada a necessidade em se 
aplicar a legislação cabível como Plano diretor, Lei de Zoneamento do solo e Legislação Ambiental, além de 
se incentivar a regularização através de meios oficialmente legais, das áreas oficialmente consolidadas, como 
forma de resolução de ações civis e judiciais.  
  
No segundo momento, o Presidente destacou a competência do Instituto IMAJ e a importância do Conselho 
para os procedimentos de fiscalização, bem como, da necessidade em se regulamentar o procedimento, 
através da implementação do regimento interno e criação da comissão julgadora. Foi abordado como deve 
ocorrer a tramitação do procedimento administrativo de recurso de infração.  
 
A reunião ficou aberta para discussão. Camila e Sebastião manifestaram o interesse em compor a comissão 
julgadora de recursos, com sugestão foi feita indicação do atual presidente do conselho, Dhiego.  
 
Não havendo quórum, todos concordaram em possibilitar ao grupo a votação para Revogação da Resolução 
do COMDEMA 01/14 e indicação dos membros que irão compor a Comissão de Recurso de Infração.  
 
Ficou definido que a votação seria feita de forma remota, com utilização de formulário de pesquisa Google 
Forms que possibilite o registro do voto via telefone móvel com uso do aplicativo whatsapp. Essa votação 
deve ser feita em reunião extraordinária a ser marcada em no máximo 15 dias após a presente data, com no 
máximo 3 dias de antecedência. 
 
Sr Sebastião ressaltou a importância da participação dos membros dos conselhos e a comunicação às 
entidades representantes sobre a faltas e a observância do regimento interno.   
 
Por fim, aproximadamente às 20:30 o Presidente do Conselho encerrou a reunião.  
 
Em anexo, lista de presença.  
 

Jaguaruna, 12/08/2021.  
 
 
 

_____________________ 
Presidente do COMDEMA     
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