SÍNTESE DA 34ª REUNIÃO DO COPLAN
31/01/2017 – 14h às 16h – Auditório da AMAVI
PAUTA

ENCAMINHAMENTOS

1. Apresentação da Assessoria de Gustavo, Assessor de Planejamento Territorial,
Planejamento Territorial, do Setor de iniciou a reunião explanando sobre a importância
Engenharia e Arquitetura e Convênios.
do planejamento para os municípios, o Plano
Diretor e suas Leis Complementares, sugestões
de estrutura mínima para o Setor de
Planejamento Municipal e as dificuldades
2. Apresentação das ferramentas de encontradas para a efetivação da política urbana
trabalho e sistemas disponibilizados aos nos Municípios. Fabiana, Assessora de
municípios.
Planejamento Territorial, apresentou quais as
ações
e
atividades
desenvolvidas
e
disponibilizadas aos Municípios pela Assessoria
de Planejamento Territorial, dando-se destaque
ao SIPLAMAVI e ao PLANMOB. Guilherme,
Diretor do Setor de Projetos, apresentou alguns
projetos que foram desenvolvidos pela AMAVI,
além do sistema de cadastro de pedidos de
projetos. Frisou ainda a importância de um bom
levantamento topográfico e a realização de
sondagem
do
imóvel,
como
condição
indispensável para que o Setor possa atender à
solicitação do Município. Odenir, Assessor de
Convênios, citou as fontes de recursos
disponíveis aos Municípios para o cadastro de
projetos. Comentou que a AMAVI irá realizar
esse ano uma capacitação sobre gestão de
convênios aos Gestores Municipais, e ainda
lançou a ideia de ser criado um grupo temático
para debates e trocas de informações para este
segmento. Agostinho, Secretário Executivo da
AMAVI, ressaltou a importância do Setor de
Planejamento nos municípios, e citou algumas
ações e atividades que merecem destaque esse
ano, como o estudo de traçados de contornos
viários, a continuidade na elaboração do
Diagnóstico Socioambiental e as revisões dos
Planos Municipais de Saneamento.
3. Apresentação do Regimento Interno e Fabiana apresentou o Regimento Interno do
composição do COPLAN.
COPLAN,
destacando
os
objetivos,
a
composição, o formato das reuniões e a
estrutura administrativa que compõem o
Colegiado. Na sequencia foi solicitado o
preenchimento da ficha de inscrição dos novos

membros. Como a maioria dos presentes não
sabia informar se irá participar ou não do
COPLAN, foi sugerido encaminhar e-mail aos
Prefeitos solicitando a indicação do funcionário
responsável. Por esse motivo, foi sugerido
também a realização da eleição da Diretoria
Executiva em uma reunião extraordinária no dia
01 de março.
4. Definição do Calendário de Trabalho O Calendário de Reuniões Ordinárias 2017 ficou
para 2017.
definido para as seguintes datas: 05/04; 07/06;
04/10 e 06/12. Foi apresentado também o Plano
de Trabalho de 2017, aprovado na última reunião
de 2016, com as seguintes ações: Criar grupo de
discussão permanente para os fiscais de obras e
posturas; Dar continuidade a elaboração do
Diagnóstico Socioambiental; Criar metodologia
de revisão dos Planos Diretores Municipais;
Desenvolver a 3ª fase do SIPLAMAVI (inserir
tributação e cadastro imobiliário); Realizar evento
preparatório para a 6ª Conferência Estadual das
Cidades; Realizar visita técnica à fábrica da
Votorantim em Vidal Ramos; Realizar Seminário
Regional/Fórum Permanente da Bacia do Rio
Itajaí em parceria com o Comitê de Bacias;
Promover nova capacitação técnica para os
fiscais de obras e posturas municipais.
5. Assuntos Gerais de interesse do Nos assuntos gerais, Fabiana comentou que a
Colegiado.
data de realização da 6ª Conferência Estadual
das Cidades, que estava pré-agendada para os
dias 15,16 e 17 de março, não foi confirmada
pela Comissão Estadual, que está aguardando
um parecer do Conselho Nacional, pois está em
discussão a transferência das Conferências
Estaduais e a Nacional para o próximo ano.
Obs. Faz parte integrante da presente síntese a lista de presença.
Rio do Sul, 31 de Janeiro de 2017.
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