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ATA DA CÂMARA DE APOIO TÉCNICO DA APA DO IRAÍ DO ANO DE 2019. 1 

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/10/2019. 2 

Aos 17 (Dezessete) dias do mês de Outubro do corrente ano de 2019 (dois mil e 3 

dezenove), reuniram-se na Sala de Reuniões da Coordenação da Região 4 

Metropolitana de Curitiba - COMEC, os membros da Câmara de Apoio Técnico do 5 

IRAÍ (CAT do Iraí), convidados e ouvintes, que assinam a lista de presença na qual 6 

constam as respectivas instituições que representam, anexa a presente Ata. O 7 

vice-presidente da CAT e representante da COMEC, abriu a reunião 8 

cumprimentando à todos. Informou que o representante do IAP e atual Presidente 9 

da CAT, solicitou seu desligamento do órgão, e consequentemente sua saída da 10 

CAT. Que segundo o Art. 7º do Regimento Interno, na ausência do presidente, o 11 

vice assume. Disse que o IAP encaminhou o oficio nº356/2019 indicando novos 12 

representantes, sendo como titular o engenheiro Altamir Hacke e suplente, Bruna 13 

de Melo, apresentando os membros aos demais presentes. Informou a presença 14 

do Geólogo do ITCG. Em seguida, sugeriu o adiantamento dos assuntos da pauta 15 

do dia, começando pelo protocolo nº15.849.458-2, oque foi consentido por todos. 16 

Lembrou que o processo trata-se de aprovação do “Condomínio Fazenda Bayer”, 17 

relatando brevemente sobre o andamento do processo, e que foi encaminhado 18 

para vistas pelo MPPR, conforme solicitação do órgão na última reunião da CAT. 19 

Disse que o representante do GAEMA - MPPR trouxe um documento para 20 

conhecimento dos membros, sendo apresentado então o Ofício nº223/2019 – 21 

GAEMA – MPPR (anexo a presente ata), cujo assunto é a aprovação desse 22 

condomínio, documento que foi lido na integra a todos os presentes. Em função do 23 

teor do oficio, decidiu-se por acatar a sugestão do GAEMA – MPPR, mantendo o 24 

processo em sobrestado. Finalizado o assunto, ausentaram da sala, o 25 

representante do GAEMA e os ouvintes. Na sequência, o vice – presidente deu 26 

continuidade na pauta do dia, convidando a representante do IAP para explanar 27 

sobre os processos que foram encaminhados pelo órgão, a saber:  28 

1) Protocolo nº15.545.120-3 - CRV Industrial Industria e Comércio de 29 

Fixadores e Ferramentas LTDA; Trata-se de pedido de Licença Prévia 30 

para implantação de empreendimento “Centro de distribuição”, no município 31 

de Colombo.  O imóvel está inserido em Zona de Ocupação Orientada III – 32 

ZOO III e Zona de Preservação de Fundo de Vale - ZPFV. Segundo o 33 

parecer técnico do órgão, houve movimentação do solo com aterro de 34 

nascente, portanto o IAP é contrário à desafetação. Que a conclusão é 35 

para: apresentação de Autorização Ambiental do órgão responsável para 36 

realização de corte e aterro dessa área, apresentação dos projetos para 37 

corte e aterro, e apresentação de novo projeto arquitetônico que não afete 38 

as áreas de Preservação de Fundo de Vale, que devem ser recuperada.  39 

Em votação: decidiu-se por acatar ao contido no parecer técnico emitido pelo 40 

órgão ambiental, corroborando com o indeferimento do pedido, e com a 41 

necessidade de apresentação dos documentos solicitados pelo IAP. 42 
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2) Protocolo nº 15.880.317-8 - OCA Engenharia; Trata-se de pedido de 43 

renovação de Licença de Operação para mineração, no município de 44 

Quatro Barras. Que esta na Zona de Amortecimento do Parque Baitaca, na 45 

APA, em área de manancial de abastecimento público e na ZPFV, ZCVS II e 46 

ZCVS III, ZEMC e ZOO I. O empreendimento esta em operação, com alvará 47 

do município desde 1980, com validade de vinte e cinco anos, ou seja, 48 

vencido desde o ano de 2005. Esta em área de manancial de 49 

abastecimento público e na ZPFV, ZCVS II e ZCVS III, ZEMC e ZOO I. Que 50 

o IAP ainda não tem um parecer conclusivo sobre o assunto. O 51 

representante da Sanepar expos a preocupação por parte da empresa com 52 

as lagoas com oceanobactéria, não somente nessa área, mas em outras na 53 

Apa do Iraí, pedindo atenção especial por parte do IAP em exigir o 54 

tratamento das lagoas por parte das empresas de mineração, pois a 55 

demora no tratamento pode causar danos ambientais e de contaminação, 56 

além de altos custos com tratamentos posteriores. 57 

Em votação: decidiu-se por aguardar o parecer conclusivo do IAP, sendo 58 

solicitado que no parecer do órgão, conste se o empreendedor atendeu ou 59 

não as condicionantes da licença anterior e a renovação do alvará de 60 

funcionamento. 61 

3) Protocolo nº16.089.855-0 – Nancy de Fátima Berlez; Trata-se de pedido 62 

de desafetação da ZOO- III. O imóvel esta localizado na ZOO- III e o 63 

requerente esta pedindo para que o imóvel seja reenquadrado no ZUC II. 64 

Foi apresentado matrícula do imóvel, consulta expedido pelo município 65 

quanto ao uso do solo, documento emitido pela COPEL informando que a 66 

área é servida por energia elétrica desde 1989. 67 

Em votação: decidiu-se por solicitar que o órgão municipal responsável 68 

manifeste, se há interesse por parte da municipalidade em promover a 69 

desafetação da zona, e se o pedido de desafetação é pertinente. 70 

Encerrado os processos em pauta, o vice-presidente sugeriu a realização de 71 

eleição para escolha de novo presidente. Sugeriu-se como presidente, o 72 

representante da COMEC, e como vice-presidente, a representante da Prefeitura 73 

Municipal de Campina Grande do Sul, sendo consentida pelos membros a 74 

indicação, e não havendo interesse dos demais em candidatar-se ao cargo. Em 75 

votação: ELEITOS por UNANIMIDADE, como presidente o representante da 76 

COMEC, Sr. Eloir Alberti Junior, e vice-presidente, a representante da 77 

Prefeitura de Campina Grande do Sul, Andréia M. Trevisan Del Zotto. Em 78 

assuntos gerais, a representante de Piraquara lembrou que encaminhou no grupo 79 

de “WhatsApp”, convite da audiência pública de lançamento da revisão do Plano 80 

Diretor do município, que acontecerá no dia 30(trinta) de outubro. Por fim, que a 81 

próxima REUNIÃO fica agendada para o dia 11 (onze) de novembro do 82 

corrente ano de 2019, às 14:00 (quatorze) horas, na COMEC. Registrou-se a 83 
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ausência dos representantes do DER, BPambFv, EMATER e do representante da 84 

Prefeitura Municipal de Colombo, sendo que o não-comparecimento dos dois 85 

últimos membros foi justificado à secretaria executiva. Encerrada a reunião, e, para 86 

constar, eu, ANA CRISTINA NEGOSEKI, secretária executiva da CAT IRAÍ lavrei a 87 

presente Ata que, lida e aprovada, será assinada por mim, pelo vice-presidente, e 88 

demais membros da CAT. 89 

  

 

   

 
ELOIR ALBERTI JR. 

Vice - Presidente  
ANA CRISTINA NEGOSEKI 

Secretária Executiva 










