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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 03.04.2013 
(quarta-feira) 

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

Horário: 09h00min às 
11h35min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior 

2 
APP Urbana e Desmembramento de Imóveis com Dr.Ernani Dutra – Promotor de 

Justiça 

3 
Orientações sobre a Oficina Técnica Preparatória da 5ª Conferência Municipal das 

Cidades 

4 Divulgação do PROGRAMA REGIONAL “NÓS TEMOS PLANO DIRETOR” 

5 Assuntos Gerais de interesse do Colegiado 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 20.02.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes 

2 

Dr. Ernani Dutra, Promotor de Justiça da Comarca de Rio do Sul, inicia sua fala 

comentando da realidade da região, formada na sua grande maioria por pequenos 

municípios, que apresentam dificuldades técnicas, principalmente de fiscalização.  

Com relação a parcelamento de imóveis na região, explica que o CREA está 

encaminhando parte das notificações ao Ministério Público, o que faz o processo 

de fiscalização ficar mais rigoroso na região. 

Comenta que a aprovação, denominação ou aceite de doação de ruas de 

particulares, além de causar prejuízo ao Município, que acaba arcando com os 

custos de implantação de infraestrutura e novos equipamentos urbanos, pode 

gerar pena de responsabilidade civil, penal e improbabilidade administrativa aos 

Prefeitos.  

Relata outros problemas da região, da existência de muitos loteamentos aprovados 

como desmembramentos, venda de imóveis por contrato, além da aprovação de 
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becos. Todas essas questões trazem prejuízo ao desenvolvimento das cidades. 

Comenta que para a aprovação de desmembramentos deve ser exigida também a 

existência de infraestrutura na rua e que os técnicos municipais devem tomar 

cuidado ao liberar alvarás de construção para imóveis adquiridos por Contrato, 

recomendando, nestes casos, denúncia ao Ministério Público.  

Expõe que o Ministério Público está formalizando convênio com a CELESC e a 

CASAN para realizar a ligação provisória de energia e água só após a emissão do 

Alvará de Construção por parte do Município. Com relação à ampliação dos 

Perímetros Urbanos, pediu cuidado e definição de critérios no Plano Diretor, para 

evitar o crescimento desordenado das áreas periféricas dos Municípios.  

Com relação às APPs urbanas comenta que até ano passado havia um 

entendimento da promotoria pública de que para áreas urbanas, a faixa mínima de 

APP era de 15 metros, conforme a Lei Federal de Parcelamento do Solo. Para a 

área rural, seguia-se o Código Florestal, onde as faixas de APP são gradativas 

conforme a largura do rio, tendo como mínima a faixa de 30 metros. Com a 

aprovação do novo Código Florestal Brasileiro no final do ano passado, ficou 

definida a faixa de APP gradativa conforme a largura dos cursos d água tanto para 

a área urbana como para a área rural.  

Dutra acredita que haverá ainda continuidade na discussão desta legislação em 

todas as esferas federativas, dada a insegurança jurídica causada pela distinção 

entre as legislações federais, estaduais e municipais neste assunto. Em princípio o 

entendimento atual da Promotoria é de continuar adotando os 15 metros para 

áreas urbanas consolidadas e seguir o novo código florestal para parcelamentos 

novos. Entendendo consolidadas como áreas já parceladas e já ocupadas, com 

poucos lotes vagos restantes. Expõe que será realizada uma reunião com 

promotores do Estado de Santa Catarina para discutir essa temática e que há uma  

tendência em recomendação de faixa de no mínimo 30 metros para as áreas 

urbanas, independente da largura do rio. Após essa reunião deverá ser 

encaminhada diligencia com orientações aos Municípios. Comenta ainda sobre a 

importância da ampliação da fiscalização municipal na realização de aterros. 

Comenta ao final que irá relatar essas questões assim como a importância da 

fiscalização e da contratação de profissionais concursados, aos Prefeitos na 

próxima Assembléia. 
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3 
Foram repassadas orientações gerais sobre a Oficina Técnica Preparatória da 5ª 

Conferência Municipal das Cidades que acontece no dia 09/04. 

4 

Divulgação do PROGRAMA REGIONAL “NÓS TEMOS PLANO DIRETOR”, 

demonstrando aos membros do Colegiado os materiais do Programa disponíveis 

aos Municípios (palestras, folders, vinhetas de rádio) 

5 
Preparar uma relação de Municípios que não participam do COPLAN para 

repassar aos Prefeitos. 

 

DESTAQUES/SUGESTÕES 

2 

Campanha de Educação Ambiental desenvolvida pela Usina Hidrelétrica de Salto 

Pilão. 

Isenção de IPTU para APPs urbanas. 

4 
Criação do prêmio “Prefeito Amigo do Plano Diretor” para valorizar os Municípios 

que se destacam na implementação do Plano Diretor no Alto Vale do Itajaí. 

 
 

PENDÊNCIAS 

2 
Posicionamento do Ministério Público de Santa Catarina com orientações quanto 

às faixas de APPs urbanas. 

 
 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Thomas Henry Grandberg  

Fabiana Meurer 

Antônio José Tenfen 

Nilson Kuster  

Juliana Lange dos Santos 

Clóvis Wolnei Pauli 

Joana Patricia Rietzler  

Rosinei Melo Goetten de Lima  

Rio do Sul  

AMAVI 

Ituporanga 

Ituporanga 

Presidente Getúlio 

Presidente Getúlio 

Dona Emma  

Dona Emma  
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Claudinei Feliciano 

Marcio Alexandro Demarchi 

Joares Jochem 

Carlos Adírio Chiqueti 

Glauco Roland Kuhl  

Kátia Bremer Leske 

Rodrigo Neves 

Carlos Koerich 

Gustavo Leonardo Wloch 

Mansueto B. Fontana 

Claudiney Testoni 

Neusa F. Luckmann 

Mário da Silva 

Vilson dos Anjos 

Vitor Meireles 

Atalanta  

Atalanta 

Atalanta  

Lontras 

Lontras 

Rio do Sul 

Braço do Trombudo 

AMAVI 

Pouso Redondo 

Pouso Redondo 

Chapadão do Lageado 

Chapadão do Lageado  

Vidal Ramos  

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

                        Thomas Henry Grandberg                        Nilson Kuster                       
                                Coordenador                              Vice-Coordenador 

 
 
 

Fabiana Meurer 
                                                           Secretária Geral 
 
 
 
                      Rosinei Melo G. de Lima                                    Joares Jochem  
                          Primeira Secretária                                  Segundo Secretário 
 

 

 

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

