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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – COMDEMA  
ATA REUNIÃO 03.2021  

 
09/07/2021 (TRANSFERIDA 13/07/2021) – III Reunião: Revisão Resolução COMDEMA 01/2014. Viabilidade 
Ambiental. Comissão julgadora de multas e autuações.  
 
13/07/2021 (terça-feira). A reunião ocorreu na sede do CDL. Às 18:50, o Presidente iniciou a reunião com a 
presença de 07 (sete) membros: DHIEGO DE TAUNAY CORREA (Presidente), MARLI DAHMER, JOSIANI DOS 
SANTOS SILVANO, ZENIR ALBERTO SCREMIN, SEBASTIÃO WALDEMAR PORTO, ALICIO DA CRUZ BITENCOURT 
e CAMILA PEREIRA GARCIA.   
 No primeiro momento o Presidente relatou sobre as ocupações em áreas de preservação 
permanente no litoral do município de Jaguaruna, processo de consolidação e implicações legais. Houve uma 
breve discussão sobre o assunto com envolvimento de todo grupo. 
 Em seguida, o Presidente comentou sobre a Lei 1555/14, que declara algumas áreas como 
consolidadas no litoral do município e, define a Resolução COMDEMA 01/14 como parâmetro para 
“autorizar” a intervenção em área de preservação permanente. Houve uma breve discussão sobre o termo 
“autorização para intervenção ou supressão em área de preservação permanente”, onde sugeriu-se a 
alteração para o termo “viabilidade para construção em perímetro urbano da zona balneária declarada como 
consolidada”, ou seja, o órgão ambiental deve ser consultado sobre a viabilidade de construção em área de 
declarada como consolidada dentro do perímetro urbano da zona balneária, assim definhada pelo Poder 
Público Municipal.  
 No segundo momento, o presidente comentou sobre a “certidão de viabilidade ambiental”, sendo 
este um instrumento pelo qual o órgão ambiental certifica sobre a viabilidade ambiental para construção em 
área de preservação permanente, desde que que se atenda alguns critérios definidos pela Resolução 
COMDEMA 01/14: deve-se estar relacionada à faixa de 300 (trezentos) metros; 20 (vinte) casas no raio de 
100 (cem) metros; além de, 03 (três) requisitos de infraestrutura urbana. Houve breve discussão sobre a 
necessidade de comprovação de infraestrutura e a obrigatoriedade quanto a presença de 20 (vinte) casas no 
raio de 100 (cem) metros.  
 Por último, o Presidente abordou a questão da fiscalização, procedimento administrativo para 
aplicação de autuações e multas e a necessidade da criação de uma comissão de recursos de infração, 
necessária para o recurso em segunda instância.  
 Todos os membros concordaram em revisar a Lei 1555/14 e Resolução COMDEMA 01/14 para 
deliberar sobre o assunto na próxima reunião a ser marcada.  

Todos os membros concordaram na criação de comissão de recursos de infração, que deve ser 
definida na próxima reunião a ser marcada.        
 
LISTA DE PRESENÇA – 13/07/2021 

NOME ASSINATURA 

ALICIO DA CRUZ BITENCOURT (Associação Bombeiros) ANEXO 

ZENIR ALBERTO SCREMIN (Vice-Presidente; Rotary) ANEXO 

CAMILA PEREIRA GARCIA (CDL) ANEXO 

JOSIANI DOS SANTOS SILVANO (Sec. Saúde) ANEXO 

MARLI DAHMER (SEc. Educação)    ANEXO 

SEBASTIÃO WALDEMAR PORTO (ACIRJ) ANEXO 

DHIEGO DE TAUNAY CORREA (Presidente; IMAJ)  ANEXO 

 
 Jaguaruna, 13/07/2021.    

 
 
 

__________________________ 
DHIEGO DE TAUNAY CORRÊA  

PRESIDENTE COMDEMA 
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