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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 10.10.2012 
(quarta-feira) 

Local: Auditório da Associação dos 
Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI 

Horário: 9h00min às 
11h00min 

 

PAUTA 

1 Discussão e votação da ata da reunião anterior 

2 
PROGRAMA REGIONAL “NÓS TEMOS PLANO DIRETOR” (Discussão do Plano 

de Ação, das Vinhetas para rádio e dos Folders/Cartilhas) 

3 
Sistema de Planejamento e Gestão Territorial da AMAVI – SIPLAMAVI 

(apresentação e discussão do organograma) 

4 Assuntos gerais de interesse do Colegiado 

 

DECISÕES 

2 

Com relação ao Plano de Ação do Programa Regional “Nós Temos Plano Diretor”: 

- Nas ações previstas para o Programa, acrescentar a capacitação e valorização 

dos Conselhos do Plano Diretor e Núcleos Gestores dos municípios, além do 

envolvimento dos novos prefeitos e vereadores no processo; 

- Na metodologia de desenvolvimento do Programa, que as ações de orientação 

aos profissionais da área da construção civil possam acontecer também por pólos, 

não só por Município, dado ao número de profissionais existente no Município; 

- No material de divulgação e nas vinhetas de rádio, acrescentar o link de acesso 

ao programa no site da AMAVI; 

- Nos recursos necessários, acrescentar os custos das inserções nas rádios e das 

publicações em jornais. 

3 

Com relação ao SIPLAMAVI: 

- A Resposta da Consulta de Viabilidade deve ser apenas informativa e não 

autorizativa, não tendo a opção de “Deferido ou Indeferido”, e gerando ainda a 

observação de que esta não dá direito a construir. 

- Para a análise dos processos deve ser entregue ao Município os projetos e 

demais documentos impressos. A cópia digital do projeto para arquivo na 
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Prefeitura deve ser entregue após ele aprovado, para a liberação do Alvará.  

4 

Com relação à aplicação do novo Código Florestal, na aplicação das faixas de 

Área de Preservação Permanente – APP ao longo dos cursos d água, foi acordado 

em se esperar a lei que está tem tramitação a nível federal, em substituição a 

Medida Provisória n°571/12, antes de uma nova discussão ou de tomarmos um 

posicionamento regional sobre o assunto. 

 

DESTAQUES/SUGESTÕES 

2 

- Enfatizar aos novos prefeitos e vereadores, em assembléia ou evento regional, a 

importância do Plano Diretor, do Programa de Sensibilização, da implantação de 

estrutura mínima do Setor de Planejamento e da fiscalização. 

3 

- Integrar o sistema SIPLAMAVI ao SISOBRAS do INSS; 

- Fazer contato com a empresa BHETA ou IPM (8805-3959 – Gláucio) para a 

integração ou adaptação do SIPLAMAVI aos sistemas desenvolvidos por estas 

empresas para o cadastro e controle de obras; 

4 

- Com relação ao novo Código Florestal, alguns municípios formalizaram convênio 

com a FATMA para a emissão de pareceres antes da liberação do Alvará de 

Construção, em imóveis com Área de Preservação Permanente – APP. 

 
 

PENDÊNCIAS 

2 
- encaminhar aos membros, por e-mail, o material de divulgação do Programa de 

Sensibilização para análise e discussão (modelo dos folders e vinhetas para rádio)  

 
 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Gustavo Leonardo Wloch 

Carlos Koerich  

Carlos Morales Telleria 

Glauco Roland Kuhl  

Thomas Henry Grandberg 

AMAVI 

Braço do Trombudo  

Pouso Redondo 

Lontras 

Rio do Sul 

http://www.amavi.org.br/email&email=Z3VzdGF2b0BhbWF2aS5vcmcuYnI,


COLEGIADO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
COPLAN/ALTO VALE 
 
 
 

3 

 

Claudinei Feliciano 

Marcio José Homem 

Joares Jochem 

 Lenon Serpa Damazio 

Fabiana Meurer 

Vilson dos Anjos  

Norma Leindorf Bartz 

Vitor Meireles  

Atalanta 

Atalanta  

Pouso Redondo 

AMAVI 

Vidal Ramos  

AMAVI 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

                        Carlos Morales Telleria                      Heber Xavier Ferreira                     
                                Coordenador                              Vice-Coordenador 

 
 
 

Fabiana Meurer 
                                                           Secretária Geral 
 
 
 
                                Fábio Telles                                   Joana P. Rietzler 
                          Primeiro Secretário                        Segunda Secretária 
 

 

http://www.amavi.org.br/email&email=bm9ybWFAYW1hdmkub3JnLmJy

