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

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 25.02.2015
(quarta-feira)

Local: Auditório do Anexo I da AMAVI – Rio do
Sul

Horário: 09h00min às
11h00min

PAUTA
1

Discussão e votação da Ata da Reunião anterior

2

Esclarecimentos sobre o Cadastro de Conformidade Ambiental – CCA

3

Eleição e Posse da Diretoria-Executiva 2015

4

Definição do Calendário de Reuniões para 2015

5

Ofício Circular n° 907/Ministério das Cidades: Plano de Mobilidade Urbana

6

Programa Calçadas do Alto Vale: Apresentação da Cartilha e do Projeto de Lei

7

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado

DISCUSSÕES/DECISÕES
A ata da reunião do dia 10.12.14 foi aprovada por unanimidade pelos membros
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presentes.
Gabriel, Engenheiro Sanitarista e Ambiental da AMAVI, realizou esclarecimentos sobre a
Moção CONSEMA N°01/14 enviada pela FECAM, sobre o Cadastro de Conformidade
Ambiental - CCA. Após alguns questionamentos, Gabriel comentou que há uma instrução
normativa da FATMA sobre as atividades sujeitas a cadastro ambiental: a IN-34, e que o
Anexo 01 desta instrução normativa trás a lista de atividades sujeitas ao cadastro
ambiental e o Anexo 05, Modelo de Declaração de Conformidade Ambiental.
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Um dos itens da Moção diz que se o Cadastro de Conformidade Ambiental for obrigatório
no âmbito municipal, o mesmo deve ser estabelecido por lei no município, a qual deverá
prever as penalidades administrativas cabíveis. Glauco argumentou se a AMAVI poderia
elaborar um modelo de projeto de lei padrão para regulamentar o CCA nos municípios
que tiverem interesse. Gabriel sugeriu ao Colegiado encaminhar essa solicitação a
Secretaria Executiva da AMAVI para que a mesma seja encaminhada aos setores
responsáveis.
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Após eleição aberta com os membros presentes, a Diretoria Executiva do COPLAN 2015
ficou assim constituída:
Coordenador: Glauco Roland Kuhl – Lontras
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Vice-Coordenador: Clóvis Wolnei Pauli – Presidente Getúlio
Secretária Geral: Fabiana Meurer – AMAVI
Primeiro Secretário: Ederley Bruno Muller Silva – Mirim Doce
Segundo Secretário: Vilson dos Anjos – Vidal Ramos
O Calendário de Reuniões 2015 ficou assim definido:
25/02/15 – 22ª Reunião Ordinária
08/04/15 – 23ª Reunião Ordinária
03/06/15 – 24ª Reunião Ordinária
05/08/15 – 25ª Reunião Ordinária
07/10/15 – 26ª Reunião Ordinária
09/12/15 – 27ª Reunião Ordinária
Como sugestões de temáticas a serem discutidas nas reuniões de 2015, foram
acordadas:
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Programa Regional de Padronização de Calçadas;



Capacitação de fiscais de obras e posturas;



Legislação de medidas compensatórias;



Municipalização do Licenciamento Ambiental e fiscalização;



Diagnóstico socioambiental;



Elaboração de estudos de fluxo de trânsito;



Saneamento (ligações de esgoto/destinação final da drenagem pluvial);



Municipalização do Trânsito.

Claudinei sugeriu tentarmos conciliar a data das reuniões do COPLAN com outro
colegiado, para facilitar o deslocamento dos membros. Fabiana ficou de verificar essa
possibilidade. Ainda neste item, Fabiana sugeriu que em cada reunião ordinária seja
definido pelo menos um dos itens da pauta da próxima reunião, para retomada dos
assuntos sugeridos. Sendo assim, para a pauta da próxima reunião, ficou definida a
legislação das medidas compensatórias, sugerida por Clovis. Outro assunto sugerido por
César para discussão foi a municipalização do licenciamento ambiental, sendo que
vários municípios estão municipalizando esse serviço. A sugestão foi de realizar uma
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reunião técnica específica para tratar desse assunto, com a equipe da FUJAMA de
Jaraguá do Sul. César se prontificou em fazer contato com a técnica de lá e tentar
agendar uma data para a reunião.
Com relação ao Ofício Circular n° 907/Ministério das Cidades, sobre o Plano de
Mobilidade Urbana, recebido pelos municípios, foi definido responder ao Ministério que
está sendo elaborado o Plano Regional de Mobilidade – PLANMOB ALTO VALE, que
servirá de base para a elaboração dos planos municipais da região. Além disso, poderia
ser solicitada a prorrogação do prazo de elaboração dos planos municipais. Neste
sentido, Clovis indagou se a Região Metropolitana do Alto Vale já foi regulamentada, o
que estenderia a obrigatoriedade de elaboração do plano a todos os municípios da
região, não só aos que têm mais de 20.000 habitantes. Gustavo afirmou que a lei que a
regulamenta ainda não foi sancionada pelo Governo Estadual.
Édio encaminhou à AMAVI o Ofício Circular n° 1561/Ministério das Cidades, que trata da
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obrigatoriedade da instituição de controle social pelos municípios que são titulares dos
serviços de saneamento básico. Ficou deliberado que cada município deve observar a
existência do Conselho Municipal de Saneamento Básico, ou a adaptação de algum
conselho existente para deliberar sobre esse assunto (Meio Ambiente, Saúde, NGPT).
Se houver necessidade de auxílio nessa adaptação, solicitar a AMAVI.
Ederley

trouxe

o

Ofício

Circular

n°

005-15/Ministério

das

Cidades,

com

encaminhamentos das Resoluções Recomendadas n° 148 e 164 do Conselho Nacional
das Cidades e observância aos normativos relativos à acessibilidade. Dada à importância
da matéria recomendada, essas resoluções podem fazer parte da pauta da próxima
reunião do COPLAN.
Sobre o Programa Calçadas do Alto Vale, Fabiana faz uma breve apresentação da
Cartilha e do Projeto de Lei. Foi deliberado o encaminhamento por e-mail do material aos
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membros para apreciação de todos e discussão na próxima reunião. Os membros
presentes sugeriram ainda ver da possibilidade de imprimir a cartilha de forma conjunta
entre os municípios.
Nos assuntos gerais, Fabiana fez a divulgação da próxima reunião da Câmara Técnica,
no dia 11/03 para tratar da proposta do PLANMOB Alto Vale. Comentou ainda da
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organização de um Seminário Regional de Mobilidade, que acontecerá no dia 30/03, na
Câmara de Vereadores de Ituporanga, com a presença de uma técnica do Ministério das
3

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

Cidades como palestrante.
César trouxe para a pauta um ofício encaminhado pela CELESC que solicita informações
sobre o mapeamento das áreas de risco, áreas de preservação e unidades de
conservação existentes nos municípios. Foi deliberado que os municípios que tiverem
unidades de conservação ou área indígena em seu território, possam informar a
CELESC através de mapeamento existente. Já as áreas de risco e de preservação
permanente informar que essas áreas não possuem mapeamento no município, e que o
mesmo não tem condições técnicas de fazê-lo. Sugere-se ainda reforçar a importância
da formalização de procedimentos para que a ligação da energia elétrica nos imóveis
seja realizada após a apresentação do Alvará de Construção expedido pelo município.
César sugeriu ainda a criação de uma legislação regional sobre reflorestamentos, com
limitação de plantio nas áreas urbanas e estabelecimento de afastamento das divisas de
lotes, estradas municipais e redes de energia elétrica, ao exemplo do município de
Aurora que já possui essa legislação.
Para finalizar a reunião, Gustavo apresentou o mapa preliminar de proposta do
PLANMOB Alto vale que será melhor discutido na reunião com a Câmara Técnica.
PENDÊNCIAS
Encaminhar por e-mail Moção CONSEMA N°01/14 sobre Cadastro de Conformidade
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Ambiental e a IN-34 da FATMA sobre as atividades sujeitas a cadastro ambiental.
Encaminhar por e-mail os Ofícios Circulares do Ministério das Cidades: n° 907 e 1561.
Encaminhar por e-mail o modelo da cartilha e do projeto de lei do programa “Calçadas do
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Alto Vale”.
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Encaminhar solicitações a Secretaria Executiva da AMAVI.

PARTICIPANTES

MUNICÍPIO

Ederley Bruno Muller Silva

Mirim Doce

Cesar A. Piazza

Agronômica

Clóvis Wolnei Pauli

Presidente Getúlio

Breno V. Pamplona

Vitor Meireles
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Claudinei Feliciano

Vitor Meireles

Édio L. Marquez

Imbuia

Diego Fernando Chiquio

Chapadão do Lageado

Glauco Roland Kuhl

Lontras

Fábio Dalmarco

Braço do Trombudo

Gustavo Leonardo Wloch

AMAVI

Antônio José Tenfen

Ituporanga

Vilson dos Anjos

Vidal Ramos

Diego Westphal

José Boiteux

Álvaro Melchioretto

Trombudo Central

Fabiana Meurer

AMAVI
ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA

Glauco Roland Kuhl

Clóvis Wolnei Pauli

Coordenador

Vice-Coordenador

Fabiana Meurer
Secretária Geral

Ederley Bruno Muller Silva
Primeiro Secretário

Vilson dos Anjos
Segundo Secretário
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