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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 09.10.2013 
(quarta-feira) 

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

Horário: 09h00min às 
11h00min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior. 

2 
Discussão sobre o Projeto de Lei em tramitação na Assembléia Legislativa que altera a 

Lei n° 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente. 

3 Definições sobre a Visita Técnica. 

4 

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado: 

4.1. Avaliação da Capacitação de Regularização Fundiária, que aconteceu dias 19 e 

20 de Agosto; 

4.2. Enchente de setembro de 2013 no Alto Vale do Itajaí; 

4.3. Socialização sobre a 5ª Conferência Estadual das Cidades, realizada dias 26 e 

27 de Setembro. 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 07.08.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2 

Fabiana explicou que a AMAVI por meio da Secretaria Executiva estará enviando 

considerações aos Deputados Estaduais da região sobre o Projeto de Lei em tramitação 

na Assembléia Legislativa que altera a Lei n° 14.675 de 2009, que institui o Código 

Estadual do Meio Ambiente. A maioria dos membros presentes mostrou preocupação 

com a definição do que são áreas urbanas consolidadas e com as exigências de 

infraestrutura mínima para os processos de parcelamento do solo por parte do Ministério 

Público. Foi apresentada também a Resolução CONAMA n° 302/02, que é utilizada como 

referência pelo Ministério Público na definição de áreas consolidadas. Outra 

preocupação apresentada é com relação à aplicabilidade da Lei Estadual novamente em 

divergência com o Código Florestal Nacional. Após discussão ficou acordado o prazo de 

uma semana (até o dia 16/10) para os membros encaminharem propostas de alteração 
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ou acréscimo ao Projeto de Lei, cabendo uma análise especial dos artigos: 28 (inciso 

VII), 120-B, 121-B e 122-A.  

3 

Com relação à visita técnica, foi constatado que o Município de Rancho Queimado, idéia 

inicial de visita técnica, possui condomínios rurais de luxo, não se tratando de 

regularização fundiária, o que fugiria ao tema proposto para a visita. Neste sentido, foram 

sugeridos outros três destinos: São José/Florianópolis, com experiência de regularização 

fundiária em assentamentos precários urbanos; Içara, com experiência na gestão de 

projetos, obtenção de recursos e regularização fundiária de um assentamento com 

recursos do PAC2; e Joinville, com experiência de regularização fundiária na área rural. 

Após discussão foi optado pelo Município de Joinville, já que o interesse maior pela visita 

técnica seria conhecer casos de regularização fundiária em áreas rurais. Claudinei, da 

Prefeitura de Pouso Redondo, comentou da possibilidade de trazer a equipe responsável 

de Joinville até a AMAVI ao invés de nos deslocarmos até lá. Deliberou-se então por 

realizar uma pesquisa da viabilidade da visita in loco ou trazer os responsáveis a Rio do 

Sul para uma reunião ou palestra, com discussão posterior por e-mail. 

4 

Carlos, da Prefeitura de Atalanta, socializou um Guia de Parcelamento do Solo Urbano, 

utilizado pelo Ministério Público de Santa Catarina nas análises de processos, com 

perguntas e respostas, consultas e modelos. O mesmo será encaminhado por e-mail aos 

membros. 

4.1 

Realizamos uma rápida avaliação da Capacitação de Regularização Fundiária, que 

aconteceu dias 19 e 20 de agosto, destacando a forma prática e objetiva que os 

assuntos foram repassados pela mediadora. Também foi disponibilizado o material 

sobressalente do curso e os certificados aos participantes presentes. 

4.2 

Sobre a enchente ocorrida em setembro de 2013 no Alto Vale do Itajaí, comentou-se 

sobre a necessidade de regulamentação e aplicação de leis referentes a aterros e 

terraplenagens. Thomas comentou que a Prefeitura de Rio do Sul está realizando 

estudos para que a legislação de aterros tenha como base as cotas de cheias, proibindo 

a execução de aterros abaixo de uma determinada cota. Fabiana comentou também da 

intenção da Secretaria Executiva da AMAVI em formalizar um documento regional 

tratando sobre o tema. Foi deliberado então que propostas e sugestões sobre o tema 

sejam encaminhadas por e-mail até o dia 16/10, para fazerem parte do referido 

documento. 
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4.3 

Com relação à 5ª Conferência Estadual das Cidades, realizada dias 26 e 27 de 

Setembro, foram socializados alguns pontos negativos referentes à organização do 

evento e pontos positivos, como a aprovação de proposta de emendas aditivas ao texto 

base, incluindo a questão rural em alguns artigos, além da eleição de dois delegados do 

Alto Vale para a Conferência Federal.  

4 

Com relação à próxima reunião ordinária, que será a reunião de encerramento das 

atividades do ano, agendada para o dia 04 de dezembro, foi acordado que será realizada 

no Pesque-Pague Clasen, no Município de Ituporanga, seguida de um almoço. 

 

DESTAQUES/SUGESTÕES 

4 

César, da Prefeitura de Agronômica, compartilhou com os presentes a realização do IV 

Seminário Estadual de Saneamento Ambiental, que acontece nos dias 17 e 18 de 

Outubro de 2013, na Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina – ALESC, com 

inscrições gratuitas. 

 

PENDÊNCIAS 

2 
Enviar Resolução CONAMA n° 302/02 e Guia de Parcelamento do Solo por e-mail aos 

membros. 

3 
Realizar pesquisa da viabilidade da visita técnica a Joinville ou trazer os responsáveis à 

Rio do Sul para uma reunião ou palestra. 

4 Organizar a reunião de encerramento das atividades de 2013. 

 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Thomas Henry Grandberg  

Carlos Koerich 

Gustavo Leonardo Wloch 

Ederley Bruno Muller Silva 

Edmundo Busana 

Clóvis Wolnei Pauli 

Rio do Sul  

Braço do Trombudo 

AMAVI 

Mirim Doce 

Witmarsum 

Presidente Getúlio 

http://www.amavi.org.br/email&email=Z3VzdGF2b0BhbWF2aS5vcmcuYnI,
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Juliana Lange dos Santos 

Carlos Chiquetti 

Diego Westphal 

Glauco Roland Kuhl  

Cesar Piazza 

Nilson Kuster  

Mansueto Bez Fontana 

Vilson dos Anjos 

Carlos Liebsch 

Claudiney Testoni 

Neusa F. Luckmann 

Mario da Silva 

Fabiana Meurer 

Presidente Getúlio 

Atalanta 

José Boiteux 

Lontras 

Agronômica 

Ituporanga 

Pouso Redondo 

Vidal Ramos 

Mirim Doce 

Pouso Redondo 

Chapadão do Lageado 

Chapadão do Lageado 

AMAVI 

 

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 
 

 


