ATA DA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO
COLEGIADO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DA AMAVI – COPLAN
Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e onze, às oito horas e trinta
minutos, tendo por local o Auditório da Associação dos Municípios do Alto Vale
do Itajaí – AMAVI, no Município de Rio do Sul, reuniram-se representantes de
Municípios membros da Associação, para discutir a criação do Colegiado de
Planejamento Territorial do Alto Vale do Itajaí – COPLAN/ALTOVALE. A
reunião foi coordenada pela Sr. Fabiana Meurer, Arquiteta e Urbanista da
AMAVI, que abriu a reunião com uma explanação sobre os objetivos e a
importância da criação do COPLAN para a região. Em seguida foi realizada a
apresentação individual dos presentes, onde cada participante se identificou,
indicou o Município que representa, o cargo que ocupa e expôs sua opinião
sobre a criação ou não do Colegiado. Em seguida, Fabiana apresentou mais
detalhadamente

o

que

representa

o

Colegiado

e

como

será

seu

funcionamento. Ressaltou que a implantação do Colegiado de Planejamento
Territorial dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – COPLAN/ALTO VALE, tem a
finalidade de discutir assuntos de interesse dos municípios, a conjugação de
esforços para o pleito e a defesa dos interesses municipais e a harmonização
de procedimentos relativos às áreas de planejamento territorial municipal.
Explicou também que a criação do Colegiado faz parte do Plano de Trabalho
da AMAVI 2011, aprovado pela Assembleia de prefeitos. Colocado em
discussão com os presentes a criação ou não do COPLAN, houve deliberação
unânime pela sua criação. Sendo assim, partiu-se para a leitura e aprovação
do Regimento Interno do Colegiado. Com a leitura houve alguns ajustes: 1.
Cada município terá direito a até duas vagas no Colegiado; 2. A DiretoriaExecutiva será formada, preferencialmente, por representantes de cada
microrregião da AMAVI; 3. Com relação às atas, foi acordado a não
necessidade de leitura da ata da reunião anterior e sim que a mesma seja
enviada por e-mail junto com o edital de convocação, para análise dos
membros e apenas aprovação da mesma durante as reuniões. O Regimento
Interno com as alterações foi colocado em aprovação, e aprovado por
unanimidade pelos presentes. Este será submetido à apreciação dos prefeitos,
na próxima Assembléia da AMAVI. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
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encerrada as 11h00min, estando presentes os representantes dos Municípios
de Rio do Sul, Taió, Ituporanga, Dona Emma, Presidente Getúlio, Vidal Ramos,
Laurentino, Braço do Trombudo, Agrolândia, Vitor Meireles, Petrolândia,
Agronômica, Trombudo Central, Atalanta, Salete e Pouso Redondo, conforme
lista de presença assinada em anexo. Rio do Sul, 16 de março de 2011.
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