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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
 

O Presidente do Comdema - Conselho Municipal do Meio
Ambiente, faz saber: O Comdema constitui colegiado
autônomo, de caráter permanente, consultivo, deliberativo e
normativo do Sismmam - Sistema Municipal de Meio Ambiente
(Lei nº 5712, de 19 de dezembro de 2006), organizado para
cumprimento de sua competência legal, conforme Regimento
Interno (Decreto nº 21.408, de 14 de outubro de 2013), e
conforme o Código Municipal do Meio Ambiente, (Lei
Complementar nº 29, de 14 de junho de 1996).
Ata da Reunião Ordinária do Comdema - Conselho
Municipal do Meio Ambiente, realizada em 05/09/2018.

 
No quinto dia do mês de setembro do ano dois mil e dezoito, às dez horas, reuniu-se o Conselho Municipal do
Meio Ambiente, na Sala de Reuniões Wetzel, da Acij, na Av. Aluísio Pires Condeixa, nº 2.550 – Bairro
Saguaçu, Joinville, Santa Catarina. Estiveram presentes os Conselheiros (Decreto nº 28.545, de 06 de março
de 2017), mandato 2017-2019: Eduardo Augusto de Souza, do Rotary; Schirlene Chegatti, da Acij; Eulivia
Fleith Comitti, da Ajorpeme; Edilãine Pasquali, da SMS; Valdeci Marcos Moraes, da SAMA; Mário Eugênio
Boehm, do Secovi; Régis Antônio Konzen Heitling, da Seinfra; Pedro Alacon, da CAJ; Claudia Rocha, da
CAJ; Amilcar Pelaez, da Sindserraria; Carla Cristina Pereira, da SAP; Therezinha Maria Novais de Oliveira,
da Univille; Cristina Jandrey Silva, da Aloj; Virginia Grace Barros, da Udesc; Ana Carolina Brüske, da
Sinduscon; Carlos Alberto Noronha do Amaral, da SAMA.UDR; Rafael Bendo Paulino, da Sepud; Maria
Raquel Migliorini de Mattos, do Isarp; Francisco Ricardo Klein, do CEAJ; Marta Beatriz Maccarini, do IMA;
Anderson Florenço, da OAB; Maiko Richter, da Seprot; Lesani Zerwes Becker, da SED; Rafael Ribeiro, da
SAP; Samir Alexandre Rocha, da Secult; Jonas de Medeiros, Presidente do Comdema. Demais participantes
e ouvintes também se fizeram presentes, cuja lista deverá ser anexada a esta Ata, juntamente a lista de
presença dos Conselheiros (2470512), mencionando: Gabriel Klein Wolfart, do SindPedras; Alfredo Herbst
Neto, do Crea-SC; Mariane Schappo, da STM; Jean Pierre Lombard, do Conselho da Cidade;
Juliana Borges Silivi, da Aeanvi; Caroline Pacheco, da Dietrich Advocacia; Odilon Amado, da Abetre; Diogo
Augusto Moreira, do Inst. Comar; Johnatan Adelir Alves, do Inst. Comar; Alexandre Boehm, da DIA
Empreendimentos; Liliane Freitas Lovato, da Frada; Anselmo Cadorin, da AEA Babitonga; Fabio Elling
Scmaden, da AEA Babitonga; Mauro Ronchi, do IVC;  João Paulo dos Reis, da Ajeci; Fabio Solter, do
bairro São Marcos; Gustavo Gohr, do bairro São Marcos; Marcelo Goll, ouvinte; Magda Cristina Franco, da
SAMA; José Augusto de Souza Neto, da SAMA; Ana Carolina Paterno, da SAMA; Anton Giese Anacleto,
da SAMA. A reunião teve como pauta: 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária Realizada em 04/08/2018
e Reunião Extraordinária Realizada em 22/08/2018; 2) Eleições (Ingresso de Entidade da Sociedade Civil)
Concorrentes: Frada, AEA Babitonga e SindPedras; 3) Câmaras Técnicas – Andamento dos trabalhos, por
Schirlene e Magda; 4) Apresentação ISARP; 5) Apresentação Secretaria Executiva Comdema do Calendário
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2019 e Registro dos Trabalhos, por Neto e Anton; 6) Sugestões de Pauta e Palavra Livre. Dando início aos
trabalhos o Presidente do Comdema, Jonas de Medeiros, cumprimentou e deu boas vindas a todos. Primeiro
item da Pauta colocou em discussão e aprovação das Atas da Reunião Ordinária do dia 04/08/2018 e da
Reunião Extraordinária do dia 22/08/2018, as quais, não havendo nenhuma ressalva, foram aprovadas por
maioria de votos, registrada uma abstenção. Segundo item da Pauta o Presidente do Comdema expõe que o
Conselho possui uma vaga destinada à entidades da Sociedade Civil. Concorrem à esta vaga as entidades:
Associação dos Engenheiros Agrônomos da Babitonga - AEA Babitonga; Associação Frada - Frente de
Ação pelos Direitos Animais e Sindicato das Indústrias da Extração de Pedreiras no Estado de Santa Catarina
- SindPedras, e a eleição ocorrerá pelo voto dos Conselheiros que integram o quadro da Sociedade Civil, bem
como o processo eletivo será coordenado pela Vice-Presidente do Comdema, representante da Sociedade
Civil, sendo a mesma detentora do 'Voto de Minerva', em caso de empate. Com a palavra, a Vice-Presidente
Schirlene Chegatti, da Acij, complementa as informações transmitidas pelo Presidente do Comdema
salientando que a Secretaria Executiva enviou a todos, por e-mail, histórico que a vaga disponível foi deixada
pela ONG Vida Verde e o mandato é válido até o dia 04/03/2019, conforme Decreto 28.545/2017. Schirlene
coloca em discussão, primeiramente, se o voto se dará de forma aberta ou fechada, colocado em votação, a
maioria decidiu pelo voto fechado. Antes do início do sufrágio foi concedido o tempo de cinco minutos para
que cada entidade defendesse sua candidatura, numerando-se por ordem de apresentação: 1) AEA
Babitonga, 2) Frada e 3) SindPedras. Os Conselheiros procederam à votação, grafando em suas cédulas
o número correspondente à entidade de sua escolha e as inseriram numa urna. Na sequência a Vice-Presidente
do Comdema passou a contabilizar, de forma visível e em voz alta, a totalidade dos votos recebidos por cada
uma das entidades, resultando na seguinte apuração: AEA Babitonga recebeu 06(seis) votos, Frada recebeu
02(dois) votos, e SindPedras recebeu 05(cinco) votos. Não havendo quaisquer impugnações ao pleito
eleitoral, o Presidente do Comdema retoma a palavra e homologa a escolha da entidade AEA Babitonga,
para se inserir no polo das Sociedades Civis integrantesa do Comdema. O Presidente do Comdema
parabeniza as entidades participantes da eleição, pelo interesse e pelo espírito cívico empreendido, e
novamente parabeniza a AEA Babitonga por ter conquistado seu espaço neste respeitável Conselho,
requerendo à Secretaria Executiva que instrua o devido processo de nomeação da entidade, junto ao atual
quadro de Conselheiros. O Presidente do Comdema convida as entidades que não foram eleitas a
participarem do próximo fórum de eleição ao final do mandato em 2019, e, adicionalmente, propõe que
continuem participando das reuniões do Comdema para contribuirem e se inteirarem das decisões tomadas
nesse Conselho, sendo que a participação nas reuniões é pública, sem direito à voto, mas com direito a voz.
Anselmo Benvindo Cadorin agradece a todos os Conselheiros pela confiança depositada na AEA Babitonga,
reportando que a entidade conhece amplamente os temas do Comdema e se fará presente, regularmente, em
todas as reuniões, agradecendo novamente e finalizando suas acertivas. Terceiro item da pauta, com a
palavra, Schirlene Chegatti e Magda Cristina Franco apresentam o andamento dos trabalhos da Câmara
Técnica. A Conselheira Schirlene Chegatti recorda que atualmente existem dois grupos nas Câmaras Técnicas,
o grupo de trabalho de Drenagem e o grupo de trabalho da Fauna, explica que o GT de Drenagem está em
vias de conclusão dos trabalhos, em meados de outubro, realizando suas reuniões nas segundas terça-feiras e
em breve deverá ser apresentada uma proposta junto ao Comdema. A Dra. Magda Cristina Franco explica
que na terça-feira passada foi avaliada a possibilidade de introduzir, dentre as ações escolhidas na Conferência
Municipal do Meio Ambiente, o inventário entomológico, centro de zoonoses e o plano de prontidão
de resgate da fauna silvestre, na próxima atividade será discutida a nova lei vinculada à 360/2011 que trabalha
a castração de todos os animais no município de Joinville. O Presidente do Comdema traz uma boa notícia aos
Conselheiros, de que foi finalizada a minuta do novo Código Municipal do Meio Ambiente, portanto o
Secretário Executivo José Augusto de Souza Neto fará uma convocação para a retomada da Câmara Técnica
para discutir o texto proposto. O Presidente do Comdema agradece à Magda e à equipe toda que se
debruçou na construção desse texto. Em seguida o Presidente do Comema adianta o Quinto item da pauta
para que não haja interrupção na discussão sobre a apresentação do Isarp no Quarto item, portanto passa a
palavra para os membros da Secretaria Executiva do Comdema, José Augusto de Souza Neto e Anton Giese
Anacleto, para apresentarem o Calendário do Comdema para 2019 e as inovações no Registro dos Trabalhos
do Conselho. O Secretário Executivo José Augusto de Souza Neto evidencia que todos devem ter recebido
um arquivo de ata mais pesado, explica que isso ocorre porque as apresentações realizadas em reunião serão
anexadas diretamente no texto da ata, mas a maior novidade é que agora as atas serão feitas por meio do
Sistema SEI da Prefeitura de Joinville, portanto, seu registro e assinatura se darão de forma eletrônica, além
disso, as atas conterão links de acesso às leis e decretos pertinentes do Comdema e à planilha de registros de
comparecimento das entidades que compõem do Conselho. José Neto também evidencia que as atas estão
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sendo publicadas na página do Comdema no site da prefeitura de Joivnille, bem como estão sendo publicadas
as Resoluções aprovadas. O Secretário Executivo também pede que os Conselheiros acessem as atas
enviadas por e-mail e testem o novo modelo para que tragam sugestões e críticas a fim de aprimorar os
registros do Comdema, explica que esse novo modelo vem sendo adotado para dar maior transparência e em
resposta ao pedido realizado pela Conselheira Schirlene na reunião do dia primeiro de agosto. Anton Giese
Anacleto, do Núcleo de Conselhos da SAMA, faz uma observação quanto à publicação das Resoluções,
explicando que estão sendo publicadas somente as Resoluções de cunho técnico e oponíveis a terceiros, e
caso algum Conselheiro desejar que alguma outra Resolução seja publicada que faça uma requisição à
Secretaria Executiva. O Presidente do Comdema dá espaço para manifestações dos conselheiros. A
Conselheira Schirlene Chegatti parabeniza o trabalho da Secretaria Executiva, principalmente pela agilidade no
atendimento de sua solicitação, além disso, ressalta o benefício da transparência desse novo modelo à toda
sociedade. O Secretário Executivo também apresenta o calendário de reuniões do Comdema para o ano de
2019, demonstrando que continua a data padronizada de executar as reuniões ordinárias em todas as primeiras
quarta-feiras de cada mês, porém informa que algumas datas tiveram de ser alteradas dada a superveniência
de feriados. Sendo questionado pelo Conselheiro Mário Eugênio Boehm sobre os feriados, José Augusto de
Souza Neto explica que os dias em que ocorrer feriados ou afins serão substituídos por outro dia do mês, de
preferência a quarta-feira subsequente. A Conselheira Marta Beatriz Maccarini questiona a necessidade de se
realizar a reunião ordinária do mês de Janeiro, segundo ela as ausências das reuniões daquele mês são de
40%, um numero bastante alto e que deve ser considerado. Adicionalmente a Conselheira explica que os
membros do IMA não poderão participar na reunião do mês de Janeiro de 2019. O Conselheiro Amilcar
Pelaez concorda com a Conselheira Marta, segundo ele não há sentido na realização da reunião do mês de
Janeiro, explica que no ano passado fez o pedido para suprimir as reuniões deste mês, apesar de não ter sido
atendido volta a sugerir para o próximo ano. José Augusto de Souza Neto recorda ao sr. Presidente do
Comdema que no ano de 2019 será realizada a Conferência Municipal do Meio Ambiente e também findará o
mandato das entidades, e sugere que isso seja levado em consideração junto ao pedido dos Conselheiros. O
Presidente do Comdema, com base nas sugestões dos Conselheiros e sua experiência pessoal em duas
reuniões realizadas em Janeiro, por terem sido reuniões realmente improdutivas, sugere que seja suprimida a
reunião ordinária de Janeiro e, em caso de haver necessidade de pauta, que seja marcada uma reunião
extraordinária no período de quinze dias. Colocado em votação a supressão da reunião ordinária de Janeiro
com a possibilidade de, havendo demanda, agendar uma extraordinária posteriormente, foi aprovada com duas
abstenções. Ficou gravado o Calendário Comdema de 2019 conforme anexo SEI (2470494). Em seguida foi
dado início ao Quarto item da pauta para apresentação do Instituto Rio dos Peixes, Isarp. A
Conselheira Maria Raquel Migliorini de Mattos, agradece a oportunidade e apresenta os Plano de Trabalho a
ser realizado pelo Isarp no Rio Piraí. A apresentação segue conforme anexo SEI (2470460). Finalizada a
apresentação foi concedida a palavra para manifestação dos Conselheiros. O Conselheiro Mário Eugênio
Boehm questiona o que fez a fauna de peixes do Rio Piraí se tornar tão escassa, se seria por conta da
qualidade da água ou da pesca excessiva. Raquel responde que o rio ainda possui diversos peixes, contudo os
números foram consideravelmente diminuídos por conta da pesca com tarrafas. Mário questiona ainda que
ações estão sendo tomadas para evitar a pesca excessiva. Raquel evidencia que a forma de barrar a pesca
irregular é por meio de fiscalização, além disso, a Polícia Militar Ambiental já encontrou, na região da APA,
diversas cabanas de caçadores e pescadores, sendo que é feito o desmantelamento do local e prisão dos
responsáveis quando encontrados. Ambos Conselheiros concluem que a forma de evitar esse mal é por meio
de reforço na fiscalização. O Conselheiro Pedro Alacon corrobora o assunto informando que a CAJ possui
uma estação de tratamento de água do Piraí e seu monitoramento é feito regularmente, por conta disso a
equipe da CAJ tem percebido uma movimentação desses caçadores beirando o rio, segundo o Conselheiro é
de se estranhar o tipo de caça realizada sendo que esses caçadores carregam pequenos animais como
pássaros e macacos, infelizmente não dava tempo suficiente para acionar a PM Ambiental para abordá-los em
fragrante. Pedro também informa que conforme relatos dos técnicos não tem se escutado tantos tiros quanto se
ouvia no passado, portanto é uma situação que aparenta estar sendo amenizada. Este Conselheiro recorda há
anos atrás, quanto trabalhava na Fundema, foi percebido o uso intenso de dois pontos na região da APA, o
Monte Crista, nas proximidades do Rio Cubatão, e o Castelo dos Bugres. Também foi feito um trabalho com
os escoteiros, em meados de 1993, vários escoteiros levaram sacos de lixos vazios e voltaram com eles
cheios, o Conselheiro ironiza o fato das pessoas subirem com garrafas PETs cheias, pesando cerca de dois
quilos, mas não terem a mínima consciência de trazê-las de volta estando vazias e pesando cem gramas. Com
relação as águas, Pedro Alacon informa que a estação do Rio Piraí está há mais de cinquenta anos naquele
ponto, já a estação do Rio Piraí Sul, à jusante, vai captar águas de qualidade inferior por conta dos arrozais,
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mas que está tecnologicamente preparada para isto e aumentará a contribuição do Rio Piraí de 30% para
40%. O Conselheiro Amilcar Pelaez contribuiu com os posicionamentos dos Conselheiros que o antecederam
na palavra, explicando que a quantidade de caçadores reduziu significativamente graças à fiscalização
ambiental, conta que no dia de ontem foi pego e penalizado um caçador que com certeza não voltará a caçar,
se dirigindo ao Conselheiro Mário Boehm explica que esses números vem diminuindo significativamente. O
Conselheiro Mário Eugênio Boehm pede mais uma vez pela palavra e conclui, com base no que foi discutido,
que deve ser dado uma maior atenção à fiscalização do que à qualidade das águas. Raquel Migliorini expõe
que não se pode baixar a guarda quanto à qualidade da água, mas que a fiscalização é também importante
sendo que uma coisa não exclui a outra. A Conselheira Therezinha Maria Novais de Oliveira conta que fez um
trabalho juntamente com o pessoal da Defesa Civil (Seprot) no Rio Águas Vermelhas, foi utilizado um barco
do Corpo de Bombeiros para descer o rio, num certo ponto foi encontrada uma barragem feita de bambu e
amarras para acumular os peixes e pescar com facilidade. O Presidente do Comdema agradece a
apresentação realizada pelo Isarp, mas pede que também seja feita a apresentação no fulcro da Educação
Ambiental, conforme sugerido pela Conselheira Raquel na reunião extraordinária do dia 22 de agosto. A
Conselheira pede que seja adiada esta apresentação para o ano de 2019. O Presidente então pede que
quando a apresentação estiver preparada e houver a possibilidade, que a Conselheira avise antecipadamente
para preparar a pauta. Em razão da discussão da criação da ARIE a Conselheira Raquel salienta, quando se é
discutido o tema de ecossistemas não se pode fazê-lo com 'achismos', é sempre preciso realizar estudos
considerando as necessidades das espécies que habitam uma área protegida. No caso do Piraí, por se tratar
de uma região extremamente frágil, não pode sofrer grandes interferências, segundo a Conselheira a mera
presença humana no Piraí já compromete qualquer manutenção daquele ecossistema, sendo que isso já foi
comprovado nas áreas dos afluentes. Raquel exemplifica que na região do Rio Vermelho, em questão de cinco
anos, sofreu ocupações que eliminaram a vegetação e impermeabilizaram o solo, o fato por si só gerou um
aumento no conflito da urbanização contra o ecossistema local, portanto a discussão do tema deve ser pautado
com estudos aprofundados e respeito a estes estudos. O Presidente do Comdema agradece novamente,
recordando que o Instituto Rio Dos Peixes fez aniversário de 10 anos, ocasião muito proveitosa em que esteve
presente. Em seguida foi dado início ao Sexto item da pauta com a Palavra Livre. A Conselheira Raquel
Migliorini de Mattos, informa antecipadamente que falará de forma pessoal, e conta ter recebido denúncia de
um fato ocorrido na semana passada em uma reunião na Estrada do Arataca, em que alguém se apresentou
como Conselheiro do Comdema e realizou essa reunião discutindo o assunto da criação da ARIE do São
Marcos (vulgo ARIE Piraí). Raquel conclui se tratar de uma questão delicada, visto que um membro do
Comdema, ao se apresentar como Conselheiro, pode dar a entender que estaria lá representando o
Comdema. Portanto aponta se tratar de uma situação gravíssima e entende que em uma reunião, não
organizada sob vistas do Comdema, ninguém pode se manifestar como Conselheiro do Comdema.
Exemplificou que ela mesma, antes de se manifestar sobre qualquer coisa, tem que avaliar se suas palavras são
de cunho pessoal ou se representam a posição do Instituto Rio dos Peixes. O Presidente do Comdema pede à
Conselheira Raquel Migliorini de Mattos que faça uma denúncia formal, com registro e prova do ocorrido,
porque nem mesmo o Presidente do Comdema pode se manifestar em nome do Conselho sem que seja fruto
de uma deliberação deste Colegiado. Portanto volta a pedir que formalize uma denúncia se algum Conselheiro
se manifestou em nome do Conselho em um evento público. Em seguida o Conselheiro Pedro Alacon, tendo
conversado com a Conselheira Therezinha Maria Novais de Oliveira, informa que hoje no jornal ANotícia foi
publicada uma matéria em relação a um trabalho realizado pela Univille sobre a mortandade do mangue na
região da Babitonga, recorda que na época foi sugerido ser resultado da proliferação de uma espécie de
lagarta, contudo ao que parece foi encontrado inclusive a presença de metais pesados. Aparentemente o
trabalho chegou ao final e resultou em conclusões das diversas causas desse problema, portanto achou
interessante que a Univille fosse convidada para fazer essa apresentação ao Comdema. O Presidente do
Comdema convida a Univille, por meio da Conselheira Therezinha, para fazer essa apresentação na próxima
reunião. A Conselheira Therezinha diz que irá averiguar se o trabalho está finalizado de fato, e caso
positivo será sim feita a apresentação. O Conselheiro Carlos Alberto Noronha do Amaral revela que a
Unidade de Desenvolvimento Rural está promovendo a Feira de Primavera com a comercialização de mudas
frutíferas, ornamentais, artesanatos e diversas atrações, portanto faz um convite a todos os Conselheiros para
participarem da feira no dia 15 de Setembro. Encerradas as pautas e manifestações, o Presidente do
Comdema agradeceu a presença de todos os Conselheiros, declarando encerrada a reunião ordinária às doze
horas, sendo extraída esta Ata, a qual foi lavrada e assinada por mim, José Augusto de Souza Neto, Secretário
do Comdema e assinada pelo Presidente do Comdema, Jonas de Medeiros, após aprovação dos demais
Conselheiros.
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Jonas de Medeiros
Presidente do Comdema
 
José Augusto de Souza Neto
Secretário Executivo do Comdema
 
**A gravação em áudio desta reunião se encontra arquivada na Secretaria Executiva do Comdema.
 

Documento assinado eletronicamente por Jonas de Medeiros , Secretário (a), em
04/10/2018, às 12:29, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Anton Giese Anacleto, Servidor(a)
Público(a), em 04/10/2018, às 12:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Jose Augusto de Souza Neto,
Coordenador (a), em 11/10/2018, às 07:41, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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Quem somos
O Instituto Socioambiental Rio dos Peixes foi criado no dia 22 de março de 2007, 
qualificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).  
Atua na Bacia Hidrográfica do Rio Piraí, cujo rio abastece 30% do consumo de 
água potável em Joinville.  

Piraí na língua Tupi-Guarani significa Rio dos Peixes, o que deu o nome ao Instituto.


Missão
"Promover a conservação dos recursos naturais, incentivando os usos 
sustentáveis de modelo e renda".


Visão
"Ser, na Bacia Hidrográfica do Rio Piraí, referência em ações socioambientais". 
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Porque atuar na Bacia do Piraí

Importância 

 A Bacia Hidrográfica do Rio Piraí abastece 30% do consumo de água potável em 
Joinville;

 Possui áreas preservadas de relevante interesse ambiental para conservação da 
biodiversidade e dos mananciais;

 A floresta traz benefícios de conforte térmico, proteção das encostas contra 
erosão, assoreamento;

 Área de lazer para banhistas durante o verão;
 Produtores rurais da cidade.

Riscos  e impactos

 Impacto pelo avanço da área urbana para rural;
 Desmatamento;
 Uso indevido nas áreas de banho; 
 Uso de pesticidas em arrozais;
 Ocupação de encostas próximas as nascentes dos rios.Anexo 05/09/2018 - Apresentação ISARP (2470460)         SEI 18.0.028721-3 / pg. 8



Ações dos Voluntários:

Participação em eventos;
Conselhos na cidade;
Comitês de Bacias Hidrográficas
Educação Ambiental
Busca de investidores para efetivação dos 

projetos;
Busca de parcerias para efetivar o uso de sede do 

Instituto 
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AÇÕES REALIZADAS: COMPROMISSO PIRAÍ
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Evento de 10 anos do Instituto Rio dos Peixes
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Saiba mais sobre o Instituto

Site: www.riodospeixes.net
Facebook: @riodospeixes

Anexo 05/09/2018 - Apresentação ISARP (2470460)         SEI 18.0.028721-3 / pg. 12



 

Rua Anita Garibaldi, 79 ▪ Bairro Anita Garibaldi ▪ CEP 89203-300 ▪ Joinville (SC) 
Fone: (47) 3433.2230 ▪ e-mail: jose.neto@joinville.sc.gov.br 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COMDEMA - 2018 
 

JANEIRO - - - 

FEVEREIRO DIA 07 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

MARÇO DIA 07 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

ABRIL DIA 04 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

MAIO DIA 02 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

JUNHO DIA 06 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

JULHO DIA 04 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

AGOSTO DIA 01 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

SETEMBRO DIA 05 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

OUTUBRO DIA 03 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

NOVEMBRO DIA 07 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 

DEZEMBRO DIA 05 1ª. Quarta feira ACIJ - Sala Wetzel 
 

 
 
 
 
 

JONAS DE MEDEIROS 
PRESIDENTE DO COMDEMA 
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