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

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 06.04.2016
(quarta-feira)

Local: Auditório da AMAVI – Rio do Sul

Horário: 09h00min às
11h00min

PAUTA
1

Aprovação da Ata da Reunião anterior;

2

Orientações para a realização da 6ª Conferência das Cidades;

3

Andamentos dos trabalhos de elaboração do Diagnóstico Socioambiental;

4

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado

DISCUSSÕES/DECISÕES
A ata da reunião do dia 18.02.16 foi aprovada por unanimidade pelos membros
1

presentes.
Fabiana repassou algumas orientações gerais sobre a realização da 6ª Conferência das
Cidades, sendo que para esta reunião ordinária também foram convidados os
coordenadores municipais da Conferência. Explicou que o Conselho das Cidades
(ConCidades) após reunião extraordinária realizada no dia 18 de março prorrogou o
prazo para a convocação da 6ª Conferência Municipal das Cidades para até o dia 06 de
maio, mediante Decreto publicado em meio de divulgação oficial e/ou veículo de
ampla divulgação. A justificativa apresentada é que muitos municípios brasileiros não
haviam convocado a sua conferência e solicitaram a prorrogação da data, mas ressalta-
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se que se manteve a data de realização da Conferência até o dia 05 de Julho de 2016.
Para maiores esclarecimentos a Secretaria de Estado de Planejamento estará realizando
um Seminário Estadual para discutir e tirar dúvidas sobre a organização das
conferências municipais, no dia 26 de Abril em Florianópolis. Na sequencia foi colocado
em discussão com os presentes a necessidade de realização de uma reunião
preparatória regional, na AMAVI. A maioria dos presentes se manifestou como sendo
necessária a realização da mesma, ficando definida a data de 04 de maio para a reunião
preparatória regional.
Na sequencia Fabiana demostrou o portal da 6ª Conferência, dentro do site do Ministério
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das Cidades, onde os munícipios devem acessar para fazer o cadastro na Conferencia
Municipal. Apontou também que todos os textos de referencia necessários à realização
da conferencia estão disponíveis para download neste site, assim como modelos de
apresentação e materiais de divulgação. Fabiana repassou ainda algumas instruções
gerais sobre a realização da etapa municipal da 6ª conferência das cidades, com relação
a preparação do evento (elaboração de regulamento, programação, divulgação); sobre a
realização do evento (temática a ser discutida, textos de referencia nacional e estadual,
perguntas a serem respondidas, propostas prioritárias a serem elencadas e eleição de
delegados); e sobre a validação da Conferência (preenchimento e envio do relatório da
Conferência Municipal em até dez dias após a realização da mesma).
No final deste item foi distribuído o material de divulgação (cartazes) recebido do
Ministério das Cidades e as senhas de acesso ao sistema informatizado da 6ª
Conferência das Cidades, aos coordenadores municipais presentes a reunião.
Gustavo apresentou como está o andamento dos trabalhos de elaboração do
Diagnóstico Socioambiental. Explicou que para facilitar o desenvolvimento dos trabalhos,
os municípios da região foram divididos em três grupos: Grupo 01 - Municípios que não
iniciaram o processo, e/ou não se capacitaram; Grupo 02 - Municípios que tiveram
capacitação para elaboração da base cartográfica mais não deram continuidade ao
trabalho, e/ou o processo de elaboração está em estágio inicial; Grupo 03 - Municípios
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que já entregaram a Base Cartográfica a AMAVI, e/ou estão em fase de finalização.
Gustavo ressaltou que este último grupo já iniciou os trabalhos de elaboração da 3ª
Etapa do Diagnóstico Socioambiental, após reunião de capacitação realizada no dia
23/03. Foi destacada ainda a importância da participação da equipe multidisciplinar a
partir dessa etapa do processo, e que a equipe técnica da AMAVI se coloca a disposição
para dar continuidade aos treinamentos e monitoramento do processo de elaboração do
Diagnóstico.
Fabiana faz a leitura da Decisão Normativa n° TC-0014/2016, recebida do Tribunal de
Contas de Santa Catarina, alertando as unidades gestoras fiscalizadas para a
necessidade de serem observadas as normas legais e regulamentares relativas à

4.1

acessibilidade, na execução de obras de edificações, vias e logradouros públicos. De
acordo com a decisão normativa, a adoção de normas de acessibilidade deve ser
observada na concepção e implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos; na
construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou na mudança de
2
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destinação para estes tipos de edificação; nas intervenções em vias e logradouros
públicos; na aprovação de projetos de natureza arquitetônica e urbanística; na execução
de qualquer tipo de obra que tenha destinação pública ou coletiva; e na emissão do
alvará de funcionamento, licenciamento e “Habite-se” pelo poder público municipal.
Gabriel, Engenheiro Sanitarista da AMAVI, explicou que a maioria dos Planos Municipais
de Saneamento Básico - PMSB dos munícipios da região foi elaborado em 2011, com
recursos oriundos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável SDS, e que conforme a Lei Federal n° 11.445/07, os mesmos devem ser revistos
4.2

periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos. Neste sentido, comentou sobre
a necessidade de revisão dos Planos Municipais de Saneamento ainda este ano e que a
AMAVI estará à disposição para auxiliar os municípios no processo de revisão, sendo
que para tanto será necessário cada município nomear uma equipe técnica de
acompanhamento do PMSB.

PARTICIPANTES

MUNICÍPIO

Cesar A. Piazza

Agronômica

Luciana Rosa

Agronômica

Antônio José Tenfen

Ituporanga
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Presidente Getúlio

Ricardo Nardi

Ibirama

Sandra M. Secchi

Ibirama

Fabiana Meurer

AMAVI

Gustavo Leonardo Wloch

AMAVI

Carlos Eduardo Plens

Ituporanga

Damárcia R. Guesser

Dona Emma

Heinrih Shwarz

Dona Emma

Claudiney Testoni

Pouso Redondo

Tadeu Moacyr P. Moraes

Pouso Redondo

Alexsandro Peterle

Pouso Redondo
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Èdio Linésio Marquez

Imbuia

Leomar de Souza Junior

Imbuia

Elienai da Silva

Trombudo Central

Mariane Fernandes da Rosa Boni

Trombudo Central

Antônio Carlos de Oliveira

Laurentino

Janilde Maria Lenzi

Laurentino/Rio do Oeste

Adriana P. de Melo

Presidente Nereu

Denice Eliseu

Presidente Nereu

Sandro Lunelli

Vitor Meireles

Breno V. Pamplona

Vitor Meireles

Sidnei A. Leal

Agrolândia

João Valle Neto

Blumenau

Lírio Jorge Mendes

Lontras

Diego Fernando Chiquio

Chapadão do Lageado

Ederley Bruno Muller Silva,

Mirim Doce

Luciani S. Lopes

Rio do Sul

Vilson dos Anjos

Vidal Ramos

Fábio Dalmarco

Braço do Trombudo

Priscila G. dos Santos Coelho

Braço do Trombudo

Diego Westphal

José Boiteux

Otávio Georg Júnior

José Boiteux

Edmar Busana

Rio do Oeste

Anderson Gustavo Bertoldi

Rio do Oeste

Luiz Carlos Wilhelm

Presidente Getúlio
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ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA

Cesar A. Piazza

Diego Westphal

Coordenador

Vice-Coordenador

Fabiana Meurer
Secretária Geral

Elienai da Silva
Primeiro Secretário

Ederley Bruno Muller Silva
Segundo Secretário
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