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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 05.06.2013 
(quarta-feira) 

Local: Auditório do Anexo I da 
Associação dos Municípios do Alto Vale 

do Itajaí – AMAVI 

Horário: 09h00min às 
11h25min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior 

2 

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado: 

2.1. Relato da Visita Técnica a Usina Hidrelétrica de Salto Pilão; 

2.2. Divulgação do Programa de Capacitação de Agentes Públicos Municipais; 

2.3. Divulgação da Reunião Técnica para a Construção do Programa Regional de 

Regularização Fundiária; 

2.4. Discussão da realização de reunião de avaliação da 5ª Conferência das 

Cidades; 

2.5. Definições quanto a APP Urbana da Promotoria de Justiça. 

3 
Palestra sobre a Campanha “O Rio Itajaí Pede Nossa Ajuda” - Sr. Rubens 

Habitzreuter, Coordenador de Comunicação Social da Usina Salto Pilão. 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 03.04.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2.1 

Foi realizado um breve relato sobre a visita técnica a Usina de Salto Pilão no dia 

15/05 e sugerida uma nova visita técnica no segundo semestre do ano para a 

Empresa Votorantim Cimentos, em Vidal Ramos. 

2.2 

Divulgação do Programa de Capacitação de Agentes Públicos Municipais que está 

sendo realizado pela AMAVI, com destaque para o dia 12/06, onde o público alvo 

são os servidores responsáveis pela fiscalização e elaboração de projetos de 

engenharia e arquitetura. 

2.3. 
Foi comentada a intenção dos prefeitos de iniciar um processo de regularização 

fundiária na região, e que já está previamente agendada, para o dia 26/06, a 
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realização de uma Reunião Técnica para a Construção do Programa Regional de 

Regularização Fundiária. Neste sentido, foi sugerido por alguns membros 

presentes entramos em contato com a Secretaria de Estado da Habitação que já 

possui um programa de regularização fundiária, para obtermos maiores 

esclarecimentos sobre o projeto ou até contar com a participação destes na 

reunião técnica.  

2.4 

Destacamos que o login e a senha de acesso para o cadastro do Relatório da 

Conferência Municipal ainda não foi disponibilizado pela Comissão Estadual. 

Após discussão foi definida a realização de uma reunião de avaliação da 5ª 

Conferência Municipal das Cidades, no mês de julho, com a participação do 

coordenador municipal e/ou delegado do poder público, para definição de 

estratégias de participação na Conferência Estadual e discussão de propostas 

comuns aos municípios da região. 

2.5 

Com relação às APPs urbanas, Wilando apresenta um relatório elaborado pelo 

Ministério do Meio Ambiente sobre a área atingida pela tragédia das chuvas na 

Região Serrana do Rio de Janeiro, o que segundo ele, justificou o veto da 

Presidente Dilma às larguras de faixa de APP inferiores a 30 metros, pois em 

Teresópolis, por exemplo, toda a área atingida pela tragédia estava dentro da faixa 

de 30 metros. Complementa que esse posicionamento da Presidência da 

República dificilmente irá mudar, pois ela poderá ser responsabilizada 

indiretamente se mais alguma tragédia ocorrer dentro destas faixas. 

Fabiana relata conversa recente com o Sr. Ernani Dutra, Promotor de Justiça, onde 

este comenta que em reunião realizada pelos promotores das Comarcas do Alto 

Vale, há uma tendência dos Promotores em continuar adotando os 15,0 metros 

para áreas urbanas consolidadas e seguir o novo código florestal para 

parcelamentos novos. Expõe ainda que será realizada uma reunião no dia 28/06 

com promotores do Estado de Santa Catarina para discutir essa temática e onde 

ele acredita que sairá uma definição mais concreta para esse assunto. 

Glauco comenta com relação ao veto aos incisos VII e VIII do art. 4º do novo 

Código Florestal pela Presidente, que se buscássemos derrubar esse veto, poderia 

ser repassada aos municípios a responsabilidade de legislar sobre as faixas de 

APP. 
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Como conclusão da discussão, ficou definido que os Municípios deveriam iniciar o 

processo de demarcação das áreas urbanas consolidadas, juntamente com a  

elaboração de justificativas para a definição destas áreas como consolidadas e, na 

seqüência encaminhar estas propostas ao Ministério Público para ser formalizado 

um possível Termo de Ajuste de Conduta – TAC. 

3 

Durante a Palestra sobre a Campanha “O Rio Itajaí Pede Nossa Ajuda”, o Sr. 

Rubens Habitzreuter, Coordenador de Comunicação Social da Usina Salto Pilão, 

comentou sobre a dinâmica do programa dentro dos seus três eixos de trabalho: 

nas escolas, com a população ribeirinha e com entidades organizadas da região, 

através da distribuição de folders, cartilhas, palestras e ações de limpeza do rio, 

nos moldes das que já foram desenvolvidos em alguns municípios. Destaca 

também o link da campanha no facebook e comenta que o programa terá uma 

segunda fase, onde a idéia é ampliar as ações para os afluentes do rio Itajaí 

também. 

 

DESTAQUES/SUGESTÕES 

2.5 

Glauco, da Prefeitura de Lontras, sugeriu agendar uma audiência com o Deputado 

Romildo Titon para dia 11/06, às 10hs, para tratar de APPs urbanas e do Código 

Ambiental Estadual que está sendo revisado. Solicitou ainda a participação dos 

demais municípios. 

 
 

PENDÊNCIAS 

2.1 
Agendar visita técnica para a Empresa Votorantim Cimentos, em Vidal Ramos, 

para o segundo semestre do ano.  

2.3 

Contato com a Secretaria de Estado da Habitação, para obtermos maiores 

esclarecimentos sobre o Programa de Regularização Fundiária desenvolvido pelo 

Estado. 

2.4 Agendar reunião de avaliação da 5ª Conferência das Cidades para o mês de julho. 
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PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Gustavo Leonardo Wloch 

Nilson Kuster  

Cesar Piazza 

Antônio José Tenfen  

Vilson dos Anjos 

Carlos Koerich 

Clóvis Wolnei Pauli 

Juliana Lange dos Santos 

Carlos Adírio Chiqueti 

Joares Jochem 

Carlos Liebsch 

Ederley Bruno Muller Silva 

Diego Westphal 

Jean Carlos Kulkamp 

Claudiney Testoni 

Ivan Cleiton Bini 

Glauco Roland Kuhl  

Thomas Henry Grandberg  

Fabiana Meurer 

AMAVI 

Ituporanga 

Agronômica 

Ituporanga 

Vidal Ramos  

Braço do Trombudo 

Presidente Getúlio 

Presidente Getúlio 

Atalanta  

Atalanta  

Mirim Doce 

Mirim Doce 

José Boiteux 

Rio do Campo 

Pouso Redondo 

Pouso Redondo 

Lontras 

Rio do Sul  

AMAVI 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 

                        Thomas Henry Grandberg                        Nilson Kuster                       
                                Coordenador                              Vice-Coordenador 

 
 
 
 

http://www.amavi.org.br/email&email=Z3VzdGF2b0BhbWF2aS5vcmcuYnI,
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Fabiana Meurer 
                                                           Secretária Geral 
 
 
 
                      Rosinei Melo G. de Lima                                    Joares Jochem  
                          Primeira Secretária                                  Segundo Secretário 
 

 

 


