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ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 14.08.2019 
(quarta-feira) 

Local: Auditório da AMAVI 
Horário: 10h00min às 

11h30min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior 

2 Apresentação do Sistema de Gestão de Processos de REURB – TARS 

3 
Explanação sobre o Sistema de Apoio à elaboração de Planos de Mobilidade Urbana 

para municípios com até 100 mil habitantes 

4 Assuntos Gerais de interesse do Colegiado 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 12.06.19 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2 

Jonathan, da Integral Soluções, apresentou o Sistema de Gestão de Processos de 

REURB, plataforma digital desenvolvida para a padronização da análise de processos de 

Regularização Fundiária em todo o território estadual, permitindo a automatização da 

gestão e a emissão de pareceres, possibilitando a agilidade nas análises dos processos. 

Informou que a plataforma entrou em sua fase final de desenvolvimento e deverá ser 

lançada oficialmente no início do mês de setembro, e que estão em negociação com o 

Governo do Estado para disponibilizar a plataforma de forma gratuita aos municípios. 

Fez uma demonstração rápida das funcionalidades básicas da plataforma e na 

sequência abriu espaço para perguntas e respostas. 

3 

Fabiana explicou que o Ministério do Desenvolvimento Regional visando prestar 

assistência técnica para os municípios com até 100 mil habitantes, desenvolveu o 

Programa de Apoio à Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana. O Programa 

compreende um sistema, um tutorial e cartilhas com a metodologia simplificada de 

elaboração. 

O sistema busca auxiliar o gestor municipal na elaboração da minuta do Plano de 

Mobilidade Urbana, com os conteúdos mínimos previstos na Lei, e de acordo com a 
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metodologia simplificada. Para acesso ao sistema os municípios devem solicitar login e 

senha, por meio de preenchimento e envio de formulário disponível no site do Ministério.  

O tutorial, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Mobilidade em parceria com a 

Confederação Nacional dos Municípios (CNM), tem o objetivo de auxiliar o gestor 

municipal no preenchimento do sistema, apresentando o passo a passo de como 

elaborar o Plano de Mobilidade Urbana seguindo a metodologia simplificada.  

Após a explanação sobre o assunto foi apresentada aos presentes a parte inicial do 

tutorial, onde o Secretário Nacional de Mobilidade fala da possível prorrogação dos 

prazos de elaboração do Plano Municipal de Mobilidade para os municípios abaixo de 

100 mil habitantes e recomenda a instituição do plano sob forma de lei municipal, 

visando a garantia da sua execução e evitando a sua descontinuidade devido às 

sucessões políticas. Além disso, sugere-se a participação da sociedade civil e do poder 

legislativo nas etapas de elaboração, validação e acompanhamento da implantação do 

plano. 

4 

Nos assuntos gerais, Fabiana informou que na 2ª reunião da Câmara Técnica de 

Acessibilidade, realizada no mês de julho, foi finalizado o check-list de verificação de 

acessibilidade para edificações novas. Será ainda desenvolvido o check-list para 

edificações existentes, que ao final será repassado para todos os membros. 

Na sequência foi comentado sobre a publicação da Lei Federal n° 13.865, de 08 de 

agosto de 2019 que altera a Lei de Registros Públicos, dispensando a apresentação do 

Habite-se para a averbação de construção residencial urbana unifamiliar de um 

pavimento, finalizada há mais de 5 (cinco) anos, em área ocupada predominantemente 

por população de baixa renda. Acredita-se que a alteração nesta lei foi para adequação a 

questão da regularização fundiária, sendo que a própria lei da REURB já dispõe sobre 

essa dispensa. Ressalta-se que a alteração não interfere na tramitação dos processos no 

Município, apenas na forma de registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Ao final Gustavo reforçou o convite para a Palestra “Estruturando o Futuro da Cidade”, 

com o Engenheiro Civil Silvio Barros, ex-prefeito de Maringá, que acontecerá as 15hs no 

Centro de Eventos Hermann Purnhagen, lembrando também que esta palestra é alusiva 

aos 55 anos da AMAVI. 
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PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Fabiana Meurer  

Clóvis Wolnei Pauli 

Gilberto Tassi 

Gustavo Leonardo Wloch 

Fábio Kertzendorff 

Jonathan S. Santos 

Lisandra Muniz 

Clarice Schmitz 

Fernando Schmidt 

Sidnei Darolt 

Patrícia B. Meneghelli 

Jonathan D. de Abreu 

Diego Fernando Chiquio 

Guilherme Subtil Arruda 

Édio Linésio Marquez 

Eduardo F.R. Cosme 

Vilson dos Anjos 

AMAVI 

Presidente Getúlio 

Dona Emma 

AMAVI 

Presidente Getúlio 

Dona Emma 

Dona Emma 

Agrolândia 

Witmarsum 

Vitor Meireles 

Vitor Meireles 

Integral Soluções/Ibirama 

Chapadão do Lageado 

Imbuia 

Imbuia 

Agrolândia 

Vidal Ramos 

 
 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
                   
 

                             

 

                             Gilberto Tassi                                Ederley Bruno Muller Silva                                

                              Coordenador                                         Vice-Coordenador 
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Fabiana Meurer 

Secretária Geral 
 
 
 
 
 

                               Elienai da Silva                                         Édio Linésio Marquez 

                             Primeiro Secretário                                          Segundo Secretário 
 

                                

 


