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ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 07.08.2013 
(quarta-feira) 

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

Vale do Itajaí – AMAVI 

Horário: 09h00min às 
11h15min 

 

PAUTA 

1 Aprovação da Ata da Reunião anterior. 

2 
Esclarecimentos sobre a necessidade de implementação da Lei de Saneamento 

(Lei Federal n° 11.445/07). 

3 Ampliações nos Perímetros Urbanos municipais. 

4 

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado: 

4.1. Divulgação da Capacitação sobre Regularização Fundiária, que acontece nos 

dias 19 e 20 de Agosto; 

4.2. Explanação sobre a Reunião de avaliação da 5ª Conferência das Cidades, 

realizada dia 25/07; 

4.3. Socialização da palestra sobre o Novo Código Florestal Brasileiro, realizada 

em Ituporanga, dia 12/07. 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 05.06.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2 

Agostinho Senem, Secretário Executivo da AMAVI, abriu a discussão falando 

sobre a importância da implementação da Lei Federal de Saneamento, 

principalmente no tocante da fiscalização, que pode, segundo ele, acontecer 

através de Consórcio entre os Municípios para a contratação de profissionais da 

área. Comentou também que o Ministério Público está realizando um levantamento 

dos Municípios que já tem projeto de rede de coleta e tratamento de esgoto e que 

abrirá processo de ação civil pública para os que ainda não deram andamento 

nessa ação que está prevista nos Planos Municipais de Saneamento. Explicou 

ainda que para a gestão dos resíduos sólidos serão feitos acordos setoriais para 
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regulamentar a coleta e a destinação final dos resíduos. 

Com relação ao Código Ambiental Catarinense, comentou que uma minuta de 

alteração de lei foi entregue ao Governador, solicitando que a largura da faixa de 

APP seja definida pelo Município em seu Plano Diretor, com uma faixa mínima de 

5,00 metros.  

Explanou que o Levantamento Aerofotogramétrico realizado pelo Estado e 

entregue aos municípios no mês de julho será uma ferramenta importante de 

planejamento para a região, podendo ser utilizada para o cadastro imobiliário 

urbano, criação de rotas alternativas de trânsito e demarcação de áreas de risco. 

Explicou que a equipe de informática da AMAVI está fazendo a conversão das 

imagens do levantamento para um tamanho menor e levantou a possibilidade de 

realização de uma capacitação em um software específico para trabalhar as 

imagens. Ressaltou ainda que estes levantamentos aerofotogramétricos são de 

uso exclusivamente público. 

Wilando, Assessor de Meio Ambiente da AMAVI, observou que a melhor forma de 

implementar a Lei de Saneamento nos municípios é através da fiscalização. 

Comentou que o Colegiado de Vigilância Sanitária – COVISA solicitou ao COPLAN 

deliberar para que a fiscalização do saneamento seja em forma de Consórcio, por 

Sub-bacias. Após discussão, foi colocado pelos presentes que a atribuição da 

fiscalização do saneamento, segundo a Lei 11.445/07 é da Vigilância Sanitária. 

Deliberou-se assim que a AMAVI, em Assembléia, deverá deliberar para oferecer 

capacitação aos fiscais da vigilância sanitária, além de contratar profissionais 

específicos, para dar suporte e efetuar fiscalizações em áreas onde a vigilância 

sanitária não atue, via o CIM-AMAVI.  

3 

Neste item, Gustavo apresentou alguns dados sobre ampliações de perímetro 

urbano nos municípios da região, que muitas vezes acontece sem critérios. Foi 

repassado alguns marcos legais que devem ser seguidos nas ampliações de 

perímetro, como os que já existem nos Planos Diretores Municipais e as alterações 

no Estatuto das Cidades, através da Lei Federal n° 12.608/12. Foram elencadas 

também as conseqüências e desvantagens da ampliação demasiada das áreas 

urbanas. Após discussão, alguns Municípios mostraram interesse em enviar 

projeto de lei a Câmara de Vereadores para acrescentar este novo dispositivo, 

previsto no Estatuto das Cidades, aos seus Planos Diretores. 
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4.1 

Divulgação da Capacitação sobre Regularização Fundiária, que acontece nos dias 

19 e 20 de Agosto, na AMAVI, destacando a importância da participação dos 

Municípios que tenham interesse em iniciar processos de regularização. 

4.2 

Explanação sobre a reunião de avaliação da 5ª Conferência das Cidades, 

realizada dia 25/07, onde foi decidido elaborar propostas englobando as principais 

prioridades apontadas nos relatórios municipais, da seguinte forma: a) Para o texto 

base nacional: três propostas por eixo temático; b) Para o 2º texto, das prioridades 

para o Ministério das Cidades, elaborar propostas em torno das cinco prioridades 

mais apontadas pelos Municípios nas Conferências Municipais, a saber: 

Mobilidade; Saneamento; Consórcios Intermunicipais; Gestão de Áreas de Risco e 

Regularização Fundiária. As propostas serão discutidas em um fórum de debate 

on-line, por e-mail, e será realizada uma Reunião Preparatória para a Conferência 

Estadual, no dia 10 de setembro para deliberação final das propostas a serem 

levadas a Conferência Estadual pelos Delegados municipais. 

4.3 

Com relação à palestra sobre o Novo Código Florestal Brasileiro, realizada em 

Ituporanga, dia 12/07, Thomas comentou sobre as competências Municipais que 

trata a Constituição, entre elas, de legislar sobre assuntos de interesse local, ou 

seja, que é uma competência municipal definir as faixas de APP. Comenta ainda 

que o Novo Código Florestal permite o uso da APP para áreas de interesse social. 

Explicou ainda que em reunião com Dr. Ernani Dutra, Promotor de Justiça, foi 

sugerido utilizarmos o termo “situações urbanizadas” ao invés de “situações 

consolidadas” para definirmos as áreas urbanas onde o Município poderia definir 

faixas de APP menores as definidas no Código Florestal. Disse ainda que o 

Ministério Público possui um questionário, como um check-list, com pré-requisitos 

e critérios utilizados para analisar processos de parcelamento do solo. Sugeriu que 

poderiam ser utilizados estes mesmos critérios para caracterizar as áreas como 

urbanizada ou não. 

 

DESTAQUES/SUGESTÕES 

4 
Glauco, da Prefeitura de Lontras, sugeriu substituir a visita técnica a Empresa 

Votorantim por uma visita a um município com experiência em regularização 
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fundiária, como por exemplo, Rancho Queimado, com os Condomínios Rurais. A 

proposta foi aprovada pela maioria dos presentes. 

 
 

PENDÊNCIAS 

3 Enviar a Lei Federal que alterou o Estatuto das Cidades por e-mail aos membros. 

4 
Agendar visita técnica, para o mês de setembro ou outubro, em algum Município 

que tenha experiência em Regularização Fundiária. 

4.1 
Verificar a possibilidade de subsídio para custear a Capacitação de Regularização 

Fundiária. 

4.3 
Solicitar check-list de critérios de análise de processos do Ministério Público, com 

Thomas, e repassar por e-mail aos membros. 

 
 
 
 
 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Jair Wippel 

Gustavo Leonardo Wloch 

Carlos Koerich 

Antônio José Tenfen  

Cesar Piazza 

Glauco Roland Kuhl  

Diego Westphal 

Claudinei Feliciano 

Mario da Silva 

Neusa F. Luckmann 

Ivan Cleiton Bini 

Ary Bueno 

Mansueto Bez Fontana 

Claudiney Testoni 

Vitor Meireles 

AMAVI 

Braço do Trombudo 

Ituporanga 

Agronômica 

Lontras 

José Boiteux 

Vitor Meireles 

Chapadão do Lageado 

Chapadão do Lageado 

Pouso Redondo 

Rio do Oeste 

Pouso Redondo 

Pouso Redondo 

http://www.amavi.org.br/email&email=Z3VzdGF2b0BhbWF2aS5vcmcuYnI,
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Tadeu Moacir P. Moraes 

Wigand Debatin 

Joana Patrícia Rietzler  

Rosinei Melo Goetten de Lima 

Juliana Lange dos Santos 

Carlos Liebsch 

Clóvis Wolnei Pauli 

Ederley Bruno Muller Silva 

Gabriel S. Murara 

Thomas Henry Grandberg  

Nilson Kuster  

Fabiana Meurer 

Pouso Redondo 

Witmarsum 

Dona Emma 

Dona Emma 

Presidente Getúlio 

Mirim Doce 

Presidente Getúlio 

Mirim Doce 

AMAVI 

Rio do Sul  

Ituporanga 

AMAVI 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 
 

                        Thomas Henry Grandberg                        Nilson Kuster                       
                                Coordenador                              Vice-Coordenador 

 
 
 
 
 

Fabiana Meurer 
                                                           Secretária Geral 
 
 
 
 
 
                      Rosinei Melo G. de Lima                                    Joares Jochem  
                          Primeira Secretária                                  Segundo Secretário 
 

 


