COLEGIADO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ
COPLAN/ALTO VALE

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 19.02.2014
(quarta-feira)

Local: Auditório da Associação dos Municípios
do Alto Vale do Itajaí – AMAVI

Horário: 09h00min às
11h15min

PAUTA
1

Discussão e votação da Ata da Reunião anterior

2

Eleição e Posse da Diretoria-Executiva 2014

3

Definição do Calendário de Reuniões para 2014

4

5
6

Discussão e aprovação da Resolução COPLAN n° 03/14 – Que define critérios de
ampliação de perímetros urbanos
Apresentação da Proposta de Regulamentação de Aterros e Terraplenagens do
Município de Agronômica
Assuntos Gerais de interesse do Colegiado

DISCUSSÕES/DECISÕES
A ata da reunião do dia 04.12.13 foi aprovada por unanimidade pelos membros
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presentes.
A Diretoria Executiva do COPLAN 2014 ficou assim constituída:
Coordenador: Thomas Henry Grandberg - Rio do Sul;
Vice-Coordenador: Cesar Piazza – Agronômica;
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Secretária Geral: Fabiana Meurer – AMAVI;
Primeiro Secretário: Diego Westphal – José Boiteux;
Segundo Secretário: Claudinei Testoni – Pouso Redondo.
O Calendário de Reuniões 2014 ficou assim definido:
09/04/14 – 17ª Reunião Ordinária
04/06/14 – 18ª Reunião Ordinária
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06/08/14 – 19ª Reunião Ordinária
08/10/14 – 20ª Reunião Ordinária
10/12/14 – 21ª Reunião Ordinária
1
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Como sugestões de temáticas a serem discutidas nas reuniões de 2014, foram
acordadas:
- Sistema on-line de Análises de Processos - SIPLAMAVI;
- Regulamentação de aterros e terraplenagens;
- Regularização Fundiária;
- Plano Regional de Mobilidade Urbana – PLANMOB ALTO VALE.
Foi realizada a leitura da Resolução COPLAN n° 003/14, que define critérios para
ampliação de perímetros urbanos e que havia sido enviada por e-mail aos membros,
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junto com a convocação. Após discussão a proposta foi colocada em votação, sendo
aprovada por unanimidade pelos membros presentes. A recomendação geral é de que
os Municípios que quiserem adotar a Resolução devem regulamentá-la através de lei.
Gustavo fez uma explanação sobre a proposta de regulamentação da questão dos cortes
e aterros no Município de Agronômica. A proposta do projeto de lei prevê que na área
urbana, movimentações de terra até o volume de 500 m³ são liberadas com um cadastro
simples no Município, da empresa responsável pela movimentação ou corte. Para
movimentações acima de 500m³ é necessário apresentar projeto técnico para liberação
de licença e deverá ser respeitada a altura máxima de movimentação de terra de 1 metro
acima do nível médio da rua. Para cortes que resultem em inclinação acima de 30%
deverá ser executada proteção da encosta com concreto, gabião ou material similar. A
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proposta prevê ainda que dentro da mancha demarcada como área atingida pela cheia
de 2011 será incentivado o uso de pilotis nas construções. Esta regulamentação ainda
está em discussão com o NGPT de Agronômica. Thomas comentou da idéia da
Prefeitura de Rio do Sul de limitar os aterros e movimentações de terra pelo volume
gerado, pela declividade do imóvel ou ainda pela média da altimetria do lote. Nos
municípios de Lontras e Pouso Redondo está sendo exigindo atualmente apenas a
apresentação do responsável técnico pelas terraplenagens. Thomas sugeriu ainda a
elaboração de uma proposta regional para este tema a ser discutida e transformada em
resolução do Colegiado.
Nos assuntos gerais, Fabiana fez a divulgação do Curso de Regularização Fundiária:
Subsídio para Políticas Habitacionais e Planos Diretores, que acontecerá nos dias 20, 21

6

e 22 de março de 2014 em Florianópolis.
Cesar questionou sobre a questão de isenção de IPTU em áreas de preservação
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permanente e da municipalização do licenciamento ambiental de algumas atividades,
dada a dificuldade e demora em aprovar os projetos no órgão ambiental estadual. Alguns
municípios se manifestaram confirmando que no seu Código Tributário já existe a
previsão de desconto do IPTU nas faixas de APP. Glauco repassou aos demais o
contato do Gerente de Municipalização da FATMA, Sr. Deusdedit de Meneses.

DESTAQUES/SUGESTÕES
Foi sugerido que o novo primeiro e segundo secretários do Colegiado entrem em contato
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com as Prefeituras, reforçando a importância da participação no COPLAN.
Glauco trouxe folder do Plano Diretor, nos moldes do que tínhamos elaborado na AMAVI
e adaptado pela Prefeitura de Pouso Redondo, que foi entregue pelas agentes de saúde
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nas residências do Município e que tem trazido bons resultados. Claudinei comentou que
em Pouso Redondo o folheto foi entregue nas escolas, também com ótimos resultados.
PENDÊNCIAS
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Disponibilizar Resolução COPLAN n° 03/14 aos membros para regulamentação.
Retomar a discussão sobre a regulamentação de aterros e terraplenagens, visando
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formular uma proposta em nível regional para o tema, a ser transformada em resolução
do Colegiado.
PARTICIPANTES

MUNICÍPIO

Fabiana Meurer

AMAVI

Gustavo Leonardo Wloch

AMAVI

Carlos Koerich

Braço do Trombudo

Vilson dos Anjos

Vidal Ramos

Diego Westphal

José Boiteux

Ederley Bruno Muller Silva

Mirim Doce

Glauco Roland Kuhl

Lontras

Thomas Henry Grandberg

Rio do Sul
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Claudiney Testoni

Pouso Redondo

Cesar Piazza

Agronômica
ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA

Thomas Henry Grandberg
Coordenador

Cesar Piazza
Vice-Coordenador

Fabiana Meurer
Secretária Geral

Diego Westphal
Primeiro Secretário

Claudinei Testoni
Segundo Secretário
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