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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 04.12.2013 
(quarta-feira) 

Local: Sala de Reuniões do Pasque-Pague 
Clasen - Ituporanga 

Horário: 09h30min às 
11h30min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior. 

2 Discussão sobre critérios de ampliação de perímetros urbanos; 

3 

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado: 

3.1. Socialização sobre o IV Seminário Estadual de Saneamento Ambiental, que 

aconteceu nos dias 17 e 18 de Outubro de 2013; 

3.2. Discussão sobre a Visita Técnica; 

3.3. Socialização sobre a reunião “Planos Diretores dos Municípios Catarinenses 

como Instrumento de Desenvolvimento Territorial do Estado”, realizado dia 12 de 

Novembro. 

4 Almoço de Confraternização. 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 09.10.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2 

Foi apresentada proposta de critérios para ampliação de perímetros urbanos, com a 

intenção de discuti-la e transformá-la em uma Resolução do COPLAN. A proposta inclui 

a adoção de critérios técnico-administrativos, critérios físico-urbanos e critérios sócio-

ambientais para definição de novas áreas urbanas. Após leitura e discussão, Clóvis, da 

Prefeitura de Presidente Getúlio comentou que a exigência do estudo de viabilidade das 

concessionárias que prestam serviços de infraestrutura, pode gerar certa dificuldade 

quando a ampliação do perímetro for de interesse do Município e a ampliação dos 

serviços de infraestrutura seja de responsabilidade do Poder Público. Sugeriu 

acrescentar também a questão de regularização fundiária. Quando se tratar de áreas 

consolidadas, poderia ser ampliado o perímetro urbano em núcleos isolados para permitir 

a regularização fundiária da área, sem ter necessidade de ampliação de uma grande 
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área para ligar o perímetro atual até a área consolidada à regularizar. A proposta será 

ainda debatida nas próximas reuniões do COPLAN antes de ser transformada em 

Resolução e encaminhada aos municípios para adaptação em sua legislação municipal. 

3.1 

Com relação ao IV Seminário Estadual de Saneamento Ambiental, que aconteceu nos 

dias 17 e 18 de Outubro de 2013, em Florianópolis, Glauco, da Prefeitura de Lontras, 

explanou sobre o posicionamento da Promotoria Estadual com relação à APPs urbanas 

conforme o Código Florestal e da exigência da infraestrutura básica para liberação de 

desmembramentos. Comentou também que os Promotores cobraram a resposta ao 

ofício enviado as prefeituras solicitando informações da área ambiental. Gustavo 

comentou sobre o processo iniciado pelo Ministério Público aos prefeitos da região pela 

conivência com o despejo do esgoto na drenagem pluvial. Glauco questionou ainda 

como anda a participação do Alto Vale no Comitê do Itajaí, que esta questão devia ser 

revista para que tenhamos mais representatividade nas discussões e não só recebamos 

os ônus desta questão do saneamento. Cesar, da Prefeitura de Agronômica, 

complementou sobre o Seminário Estadual, comentando que a CASAN não conseguirá 

atender aos pequenos municípios na questão do tratamento de esgoto pela questão do 

custo por habitante, que acaba investindo nos municípios maiores, onde conseguem 

atingir uma população maior com o mesmo valor investido. Comentou ainda sobre o 

Cadastro Ambiental Rural – CAR, onde a SDS pretende prestar auxílio aos municípios na 

realização do cadastro até o prazo limite em 2014, e que a SDS está encaminhando aos 

Municípios um questionário para coleta de informações sobre saneamento. 

3.2 

Com relação à visita técnica, Gustavo explicou que entrou em contato com o Engenheiro 

Theo, da Prefeitura de Joinville, que disse que eles ainda estão iniciando o processo de 

regularização fundiária no Município. Comentou que criaram recentemente uma 

Comissão Municipal de Regularização Fundiária, mas que o processo está bem no início 

ainda. Disse que os municípios de São José e de Florianópolis são os mais adiantados 

em termos de regularização fundiária no Estado e explicou a idéia de criação de uma 

Comissão Estadual para discussão de propostas. Ainda sobre esse assunto, entramos 

em contato também com os técnicos da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - 

AMVALI, consultando sobre regularização fundiária, mas estes estão iniciando o 

processo também, em conjunto com o Município de Jaraguá do Sul. Neste sentido, foi 

decidido deixar a visita técnica para quando tenhamos um exemplo mais viável para 

visitação. Glauco comentou que a melhor solução para a região seria a ampliação do 
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Projeto Lar Legal para atender a regularização de áreas rurais também. Fabiana sugeriu 

a realização de um Seminário Regional sobre Regularização Fundiária em 2014. 

3.3 

Sobre a reunião “Planos Diretores dos Municípios Catarinenses como Instrumento de 

Desenvolvimento Territorial do Estado”, realizada dia 12 de Novembro, em Florianópolis, 

Fabiana explicou que no período da manhã foram realizadas palestras sobre a 

importância do Plano Diretor para o desenvolvimento do Estado e na parte da tarde 

foram montados grupos de discussão para levantar as principais dificuldades 

encontradas na elaboração e na implementação dos Planos Diretores nos Municípios 

Catarinenses. O objetivo do trabalho em grupo era realizar um diagnóstico do andamento 

dos Planos Diretores Catarinenses, para a futura criação de uma espécie de sistema de 

monitoramento da implantação dos Planos. Fabiana ressaltou a importância desta 

iniciativa do Governo do Estado, que pretende dar apoio e acompanhamento aos 

processos de elaboração e implementação do Plano Diretor nos Municípios 

Catarinenses, para fins de garantir a qualidade e o cumprimento dos mesmos. 

3 

Ainda nos assuntos gerais, foi colocada em discussão a questão dos aterros na região. 

Cesar comentou que o Prefeito decretou a proibição da realização de aterros no 

Município de Agronômica nas áreas que foram atingidas pela última enchente. Falou que 

foi realizada uma reunião comunitária no Município para tratar desta questão, que contou 

com grande participação, demonstrando a relevância do tema. A reunião apontou para a 

criação de uma câmara técnica para discutir o assunto. Gustavo também fez uma breve 

explanação sobre a idéia de proposta de regulamentação da questão dos aterros no 

Município. Thomas, da Prefeitura de Rio do Sul, comentou que estudos históricos de 100 

anos comprovam que a periodicidade das enchentes vem aumentando gradativamente 

na região, acontecendo em menor intervalo de tempo, justificando a preocupação do 

Município em regulamentar a questão de aterros e terraplenagens. Comenta que a idéia 

dos técnicos da Secretaria de Planejamento é adotar a cota de 11 metros, da enchente 

deste ano, como referência máxima para a execução de terraplenagens. São propostas 

também as definições de uma altura máxima de movimentação de terra de meio metro a 

um metro do nível da rua, além do incentivo a construção com pilotis, descontando a 

área sob pilotis do cálculo dos índices urbanísticos. Comentou-se que em 2014 devemos 

retomar a discussão deste assunto, visando a elaboração de uma proposta em nível 

regional para o tema. 
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DESTAQUES/SUGESTÕES 

3.2. 
Solicitação ao Governo de Estado para a ampliação do Projeto Lar Legal para as áreas 

rurais. 

 

PENDÊNCIAS 

2 
Finalizar discussão dos critérios de ampliação de perímetros urbanos e elaboração de 

Resolução do COPLAN. 

3 
Retomar a discussão sobre a regulamentação de aterros e terraplenagens, visando 

formular uma proposta em nível regional para o tema. 

3.1. Informações sobre a participação do Alto Vale no Comitê do Itajaí. 

 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Fabiana Meurer  

Ederley Bruno Muller Silva 

Gustavo Leonardo Wloch 

Joana P. Rietzler 

Juliana Lange dos Santos 

Rosinei Melo Goetten de Lima 

Carlos Liebsch 

Clóvis Wolnei Pauli 

Vilson dos Anjos 

Neusa F. Luckmann 

Joares Jochem 

Mario da Silva 

Thomas Henry Grandberg  

Cesar Piazza 

Glauco Roland Kuhl  

Antônio José Tenfen 

AMAVI 

Mirim Doce 

AMAVI 

Dona Emma 

Presidente Getúlio 

Dona Emma 

Mirim Doce 

Presidente Getúlio 

Vidal Ramos 

Chapadão do Lageado 

Atalanta 

Chapadão do Lageado 

Rio do Sul  

Agronômica 

Lontras 

Ituporanga 

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

Carlos Koerich 

José Boiteux 

Braço do Trombudo 

 

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 
 

 


