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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COPLAN 

Data: 01.03.2017 
(quarta-feira) 

Local: Auditório da AMAVI – Rio do Sul 
Horário: 09h00min às 

11h15min 

 

PAUTA 

1 Plano de Trabalho para 2017 

2 Eleição e Posse da Diretoria-Executiva 2017 

3 Informes sobre o Projeto Lar Legal e o Diagnóstico Socioambiental 

4 
Discussão sobre realização de Seminário Regional/Fórum Permanente da Bacia do Rio 

Itajaí na região do Alto Vale do Itajaí 

5 Assuntos Gerais de Interesse do Colegiado 

 

DISCUSSÕES/DECISÕES 

1 

Após a leitura dos itens que compõem o Plano de Trabalho de 2017, já aprovados na 

última reunião do COPLAN de 2016, foi aberta discussão para inclusão ou não de mais 

assuntos. A maioria dos presentes concordou em incluir mais dois itens, sendo: 

- Acessibilidade, principalmente nos passeios; 

- Simplificação da Análise de Projetos. 

2 

Após eleição aberta com os membros presentes e respeitando-se a divisão por pólos, a 

Diretoria Executiva do COPLAN 2017 ficou assim constituída:  

Coordenador: Diego Westphal – José Boiteux 

Vice – Coordenadora: Milena Picinini Botelho – Rio do Sul 

Secretária Geral: Fabiana Meurer – AMAVI  

Primeiro Secretário: Lenon Serpa Damazio – Pouso Redondo 

Segundo Secretário: Ederley Bruno Muller Silva – Mirim Doce 

3 

Nos informes sobre o Projeto Lar Legal, Fabiana fez a leitura do ofício e do relatório 

encaminhados recentemente aos Prefeitos sobre o andamento do Projeto. Informou que 

no momento o Projeto Lar Legal é coordenado exclusivamente pelo Poder Judiciário de 

Santa Catarina, por meio do Desembargador Dr. Lédio Rosa de Andrade. Na 
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documentação enviada fica claro que cabe ao Prefeito Municipal a decisão de 

implementar o Programa ou não em seu município. Se decidir realizá-lo, deverá optar por 

uma das modalidades de execução dos trabalhos técnicos: a) através da própria estrutura 

da municipalidade; b) através das universidades em parceria com a municipalidade; ou c) 

através da terceirização dos serviços, com contratação de empresas efetivamente 

qualificadas e com estrutura técnica necessária. Nesse caso, o próprio município pode 

pagar os custos ou, em sistema de cooperação, pode repassar os custos aos moradores. 

De início, cobrava-se R$ 900,00 (novecentos reais) por imóvel regularizado, de forma 

parcelada. Posteriormente o valor foi atualizado. O município que tiver interesse em aderir 

ao Programa Lar Legal ou quiser mais informações deve entrar em contato com a 

Coordenadoria. Fabiana comentou ainda que o Secretário Executivo da AMAVI está em 

tratativas com o Dr. Lédio, sobre a possibilidade de realização de uma reunião especifica 

sobre o Programa aqui na região. 

Com relação ao Diagnóstico Socioambiental, Fabiana fez uma explanação geral sobre o 

tema, desde o recebimento da Recomendação do Ministério Público Estadual sugerindo a 

elaboração do mesmo, o conteúdo mínimo exigido estabelecido no Parecer Técnico 

n°34/14, a metodologia e as etapas de elaboração sugeridas pela AMAVI, e a 

necessidade de formação de uma equipe multidisciplinar para a elaboração. Comentou 

ainda as principais dificuldades encontradas, principalmente no levantamento e na análise 

das questões ambientais e geológicas, e no mapeamento das áreas de risco. Encerrou o 

assunto dizendo que a AMAVI se põe à disposição para auxiliar os municípios que 

quiserem dar continuidade ao processo de elaboração do Diagnóstico Socioambiental.  

4 

Fabiana comentou sobre a ideia de realização do Fórum Permanente da Bacia do Rio 

Itajaí em um dos municípios do Alto Vale do Itajaí, no primeiro semestre deste ano. A 

intenção seria ainda de promover juntamente com esse evento um Seminário Regional 

para tratar de assuntos pertinentes ao planejamento territorial. Foi então colocado em 

discussão, o levantamento de sugestões de temáticas para o evento, sendo que sugeriu-

se: assoreamento dos rios; barragens; revegetação da mata ciliar e saneamento básico 

(esgoto, resíduos sólidos). 

5 

Fabiana comentou que foi recebido e-mail do Conselho Estadual das Cidades -

CONCIDADES, comunicando que a 6ª Conferência Estadual das Cidades, que seria 

realizada nos dias 15,16 e 17 de março, foi transferida para o mês de agosto, com data 

prevista para os dias 10 e 11. A justificativa foi de que o Ministério das Cidades cancelou 
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a Conferência Nacional marcada para o mês de junho, e que a mesma provavelmente vai 

acontecer só no final de novembro, por falta de recursos. 

Em decorrência da grande alteração que tivemos nos membros do Colegiado, Fabiana 

comentou da renovação do grupo do COPLAN no WhatsApp, removendo os membros 

antigos que se desligaram do município e inserindo os novos membros que manifestaram 

interesse em participar, na ficha cadastral do COPLAN. 

Ainda nos assuntos gerais, Fabiana comentou que no ano passado foi lançada a ideia de 

realização de uma Visita Técnica a fábrica da Votorantim Cimentos, em Vidal Ramos. Em 

consulta a empresa, a mesma informou que as visitas devem acontecer 

preferencialmente aos sábados. Colocado novamente em discussão a ideia de realização 

desta visita técnica, a maioria manifestou interesse em participar, independente do dia da 

semana. Sendo assim, se dará sequência nas tratativas para viabilizar a realização da 

mesma. 

Ainda nos assuntos gerais, foi solicitado o levantamento do nome dos representantes do 

Alto Vale, no Comitê do Itajaí, e a atualização da relação dos municípios que possuem 

convênio com a CELESC/CASAN, onde se exige a apresentação do Alvará de 

Construção para as ligações de energia elétrica e água. 

 

PENDÊNCIAS 

3 
Enviar por e-mail aos membros os arquivos apresentados referentes ao Projeto Lar Legal 

e ao Diagnóstico Socioambiental. 

 
 

PARTICIPANTES MUNICÍPIO 

Fabiana Meurer  

Ederley Bruno Muller Silva 

Anne Karoline Grasil 

Jonathan Menegaz de Faveri  

Sergio Rudolf  

Milena Picinini Botelho  

Gilberto Tassi 

Ademir Gross 

AMAVI 

Mirim Doce 

Ibirama 

Ibirama 

Agronômica  

Rio do Sul 

Dona Emma 

Taió 
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Marcos Oliveira Padilha 

Gilson Diogo da Cunha 

Antônio José Tenfen 

Marlon Kaio Bunn 

Mansueto Bez Fontana 

Emerson Francisco de Sousa 

Lenon Serpa Damazio 

Josiane Teixeira 

Natanael Vinicius Vinotti  

Vilson dos Anjos 

Diego Westphal 

Leandro Silva de Matos 

Joares Jochem 

Breno V. Pamplona 

Luiz Rossi Neto  

Geziel Balcker 

Elienai da Silva 

Taió 

Petrolândia 

Ituporanga 

Presidente Nereu 

Pouso Redondo 

Pouso Redondo 

Pouso Redondo 

Lontras 

Braço do Trombudo  

Vidal Ramos 

José Boiteux 

Presidente Nereu 

Atalanta 

Vitor Meireles 

Presidente Getúlio 

Trombudo Central  

Trombudo Central 

 

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
 
 
 

                            Diego Westphal                                Milena Picinini Botelho  

                              Coordenador                                         Vice-Coordenadora 
 
 
 
 
 
 

Fabiana Meurer 

                                                                Secretária Geral 
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                          Lenon Serpa Damazio                          Ederley Bruno Muller Silva                                

                             Primeiro Secretário                                     Segundo Secretário 
 

 


