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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Data: 10.12.2014 
(quarta-feira) 

Local: Sede da Associação Brejeiros da 
Madrugada, no Município de Lontras 

Horário: 09h30min às 
11h15min 

 

PAUTA 

1 Discussão e votação da Ata da Reunião anterior 

2 Avaliação das Atividades realizadas em 2014 

3 Lançamento do Programa "Calçadas do Alto Vale” 

4 Plano de Trabalho para 2015 

5 Almoço de Confraternização 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 
A ata da reunião do dia 08.10.14 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes. 

2 

Para a avaliação das atividades desenvolvidas pelo Colegiado em 2014 foram citados os 

principais assuntos discutidos durante o ano, dando-se ênfase a definição dos critérios 

de ampliação dos perímetros urbanos e ao Sistema de Análise de Processos. Na 

sequência foi colocado em discussão a avaliação das atividades, com relação à 

condução dos trabalhos, dinâmica das reuniões, temática das discussões, local, horário, 

datas e outras necessidades. Como sugestão, foi citado: 

 Encaminhar o resumo das atividades aos Prefeitos, junto com ofício solicitando a 

indicação de representantes para comporem o Colegiado; 

  Ter espaço nas Assembleias da AMAVI para divulgação dos resultados; 

 Desenvolver Boletim Informativo do COPLAN, destacando os bons exemplos e as 

boas práticas, principalmente as adotadas na região; 

 Utilizar mais a rádio e o jornal da AMAVI para divulgar as ações do Colegiado;  

 Buscar mais municípios para participar das discussões. 

3 
Na sequencia foi realizado o lançamento do Programa "Calçadas do Alto Vale”. Gustavo 

inicialmente apresentou a logomarca e o Plano de Ação do programa, que contém os 
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objetivos, ações e metodologia de execução das ações propostas. Depois foi 

apresentada a versão preliminar da Cartilha que está sendo elaborada para o programa. 

Fabiana comentou ainda que o projeto de lei de padronização de calçadas também já 

está pronto para discussão. Clovis sugeriu inserir na logomarca do Programa um 

cadeirante. Foi sugerido também encaminhar por e-mail o modelo da cartilha e do projeto 

de lei para apreciação de todos. 

4 

Com relação ao Plano de Trabalho para o ano de 2015, os seguintes temas foram 

sugeridos: 

 Programa Regional de Padronização de Calçadas; 

 Capacitação de fiscais de obras e posturas (procedimentos finais de fiscalização, 

envolvendo também o Setor Jurídico); 

 Trazer outras experiências, através de palestras nas reuniões; 

 Legislação de medidas compensatórias, a exemplo de Curitiba, desde que não 

interfiram na dinâmica da cidade; 

 Criação de uma logomarca para o COPLAN; 

 Municipalização do Licenciamento Ambiental e fiscalização; 

 Instrução Normativa da Prefeitura de Rio do Sul sobre passar ao proprietário a  

responsabilidade de elaboração do diagnóstico socioambiental; 

 Elaboração de estudos de fluxo de trânsito; 

 Saneamento (ligações de esgoto/destinação final da drenagem pluvial); 

 Municipalização do Trânsito. 

 

PENDÊNCIAS 

3 
Encaminhar por e-mail o modelo da cartilha e do projeto de lei do programa “Calçadas do 

Alto Vale” para apreciação de todos. 

 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Ederley Bruno Muller Silva 

Clóvis Wolnei Pauli 

Fábio Dalmarco 

Diego Westphal 

Mirim Doce 

Presidente Getúlio 

Braço do Trombudo  

José Boiteux 
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Ricardo Nardi 

Glauco Roland Kuhl 

Cesar Piazza  

Claudiney Testoni 

Wilson Hobus 

Elienai da Silva 

Álvaro Melchioretto 

Vilson dos Anjos 

Thomas H. Grandberg 

Fabiana Meurer 

Gustavo Leonardo Wloch 

Ibirama 

Lontras 

Agronômica  

Pouso Redondo 

Trombudo Central 

Trombudo Central 

Trombudo Central  

Vidal Ramos 

Rio do Sul 

AMAVI 

AMAVI 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 
 

                        Thomas Henry Grandberg                       Cesar Piazza  
                                Coordenador                              Vice-Coordenador 

 
 
 
 
 

Fabiana Meurer 
                                                                Secretária Geral 
 
 
 
 
                            Diego Westphal                                         Claudinei Testoni  
                          Primeiro Secretário                                  Segundo Secretário 
 

 

http://www.amavi.org.br/email&email=Z3VzdGF2b0BhbWF2aS5vcmcuYnI,

