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

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Data: 08.06.2016
(quarta-feira)

Local: Auditório da AMAVI – Rio do Sul

Horário: 09h00min às
11h30min

PAUTA
1

Aprovação da Ata da Reunião anterior

2

Discussão sobre o andamento da 6ª Conferência das Cidades – Etapa Municipal

3

Discussão sobre o andamento do Diagnóstico Socioambiental

4

Discussão para realização de capacitação para fiscais de obras e posturas

5

Apresentação da nova região turística: “Caminhos do Alto Vale”

6

Assuntos Gerais de interesse do Colegiado
DISCUSSÕES/DECISÕES
A ata da reunião do dia 06.04.16 foi aprovada por unanimidade pelos membros
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presentes.
Quanto à realização da etapa municipal da 6ª Conferência das Cidades, os membros
presentes relataram sobre o andamento dos trabalhos durante o evento, destacando os
pontos positivos e negativos, e fazendo uma avaliação geral da Conferência. Com
relação ao cancelamento da Conferência por parte de alguns municípios, Gustavo
ressaltou a importância da realização da mesma em função de ser o único espaço para
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se discutir a cidade. Neste sentido, a equipe técnica da AMAVI manteve a recomendação
de que todos os municípios devem realizar a Conferência, sendo que o Ministério das
Cidades pode inclusive utilizar a realização da mesma como critério na escolha do
Município para obtenção de recursos federais. Fabiana ainda ressaltou a importância do
preenchimento e envio do relatório da Conferência Municipal dentro do site do Ministério
das Cidades, em até dez dias após a realização da mesma, para sua validação.
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Fabiana apresentou o relatório com a situação atual da elaboração do Diagnóstico
Socioambiental e comentou que o mesmo foi entregue pelo Secretário Executivo da
AMAVI ao Promotor de Justiça, Dr. Ernani Dutra, com a intenção de informar o Ministério
1
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Público sobre o cronograma de elaboração deste trabalho. Foi feita ainda uma avaliação
do andamento dos trabalhos com os grupos pré-estabelecidos, de acordo com a situação
atual. César explicou que o Ministério Público Estadual possui um Fundo de
Reconstituição de Bens Lesados, que talvez possa ser utilizado para auxiliar os
municípios na elaboração do Diagnóstico Socioambiental, pois ele acredita que os
municípios não terão condições de elaborar todo o processo com a equipe técnica
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municipal disponível. Como sugestão ficou definido realizar uma reunião com
participação dos prefeitos, representante do Ministério Público, equipe técnica da AMAVI
e equipe técnica dos municípios, buscando esclarecer todo o processo de elaboração do
Diagnóstico, firmar parcerias e estabelecer prazos para execução. Para auxiliar os
Municípios no processo de elaboração, seja de forma técnica ou financeira, foi sugerida
a parceria com as Universidades da região (UDESC, UNIDAVI), contato com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Sustentável – SDS ou ainda solicitação de Emenda
coletiva dos Deputados da região. César sugeriu ainda montar uma comitiva para ir a
Florianópolis na SDS. Elienai e Clovis se manifestaram em acompanha-lo.
Na discussão sobre a realização de capacitação de fiscais de obras e posturas foi
sugerido inserir no conteúdo programático proposto, no item do poder de polícia
administrativa, “Poder discricionário, autoexecutoriedade e coercibilidade (tramitação
completa do processo administrativo, desde a notificação até a demolição)”. Ainda no
conteúdo programático, sugeriu-se inserir novo item, com troca de experiências ou cases
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de municípios com experiência em fiscalização, como por exemplo, Blumenau ou Timbó.
Ficou definido enviar por e-mail o conteúdo programático e a relação com os dados dos
fiscais de obras e posturas dos municípios, para que todos possam contribuir com
sugestões. Ricardo sugeriu ainda enviar o conteúdo programático aos fiscais, solicitando
ainda que apontem uma prioridade ou problema enfrentado na fiscalização no município,
para auxiliar na formatação do conteúdo da capacitação.
Fabiana Dickmann, Assessora de Turismo da AMAVI, explanou sobre a criação e
oficialização da nova região turística Caminhos do Alto Vale, que desmembrou os
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municípios do Alto Vale do Itajaí da Região do Vale Europeu. Comentou que estão sendo
realizadas reuniões para definir a identidade/marca da nova região turística nas ADRs e
sobre a Expotur, feira de turismo que acontece nos dias 29 e 30 de Julho.

6

Não houve assuntos gerais a serem inseridos na pauta da reunião.
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PARTICIPANTES

MUNICÍPIO

Gustavo Leonardo Wloch

AMAVI
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Presidente Getúlio
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Antônio José Tenfen
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Mirim Doce
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Rio do Oeste

Antônio Veneza

Blumenau
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Pouso Redondo

Cesar A. Piazza

Agronômica

Fabiana Meurer

AMAVI

Jonathan Menegaz de Faveri

Ibirama
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