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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA DE APOIO TÉCNICO DA APA DO IRAÍ DO ANO 1 

DE 2020. 2 

2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DIA 20/08/2020. 3 

Aos vinte (20) dias do mês de agosto do corrente ano de dois mil e vinte (2020), às 4 

dez horas (10h00min) reuniram-se através da plataforma digital Google Meet, em 5 

razão das determinações fixadas pelo Decreto Estadual nº3230/2020 o qual dispõe 6 

sobre as medidas para enfrentamento do Coronavírus - COVID-19, os membros da 7 

Câmara de Apoio Técnico do IRAÍ (CAT do Iraí), representantes dos seguintes órgãos: 8 

Ana Caroline Giordani, Prefeitura Municipal de Piraquara; Vanessa Arenhart, Prefeitura 9 

Municipal de Pinhais; Andreia M. Trevisan Del Zotto, Prefeitura Municipal de Campina 10 

Grande do Sul; João Nowacki, Prefeitura Municipal de Colombo; Bruna de Melo, 11 

Instituto Água e Terra; Irineu Nogueira, APPAM; Paulo Conte, Ministério Público do 12 

Estado do Paraná; Alcely José Wosniak, SANEPAR; Valdir Verner, EMATER; Eloir 13 

Alberti Jr. e  Ana Cristina Negoseki, Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba; 14 

e convidados: Jean Santos e Paulo Santana, IAT; Jussara Garcia, Ester Assis Mendes 15 

e  Ana Cristina Barros, SANEPAR.  16 

O presidente da CAT iniciou a reunião agradecendo a participação de todos, em 17 

especial dos convidados que foram chamados para contribuir com informações a 18 

respeito de ações que são feitas na APA do Iraí, em relação ao Oficio nº 43/2020 19 

(Protocolo nº16.708.414-1) encaminhado pela Assembleia Legislativa do Estado do 20 

Paraná, que solicita que a CAT IRAÍ promova ações de plantio para a recuperação da 21 

Mata Ciliar do entorno do reservatório do Iraí, das nascentes e rios contribuintes, e a 22 

elaboração do Plano de Manejo da APA. O representante da Gerência de Restauração 23 

Ambiental, Divisão de Produção de Mudas, do Instituto Água e Terra – IAT, explicou 24 

que dentro da administração existem alguns programas de educação ambiental como 25 

o “Programa Paraná Mais Verde”, lançado em 2019 pela Secretaria do 26 

Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), e que esse programa possui 27 

algumas linhas de desenvolvimento, dentre elas as datas comemorativas a respeito do 28 

meio ambiente. Que entre as principais datas celebradas está o Dia da Árvore (21/09), 29 

onde são disponibilizadas espécies para plantio. Que nesse ano inicialmente a ideia 30 

era distribuir cerca de 01 (hum) milhão de mudas em escolas públicas em todo o 31 

estado, mas que em razão da pandemia e até mesmo analisando sobre a efetividade 32 

do resultado prático de doar a muda e não saber o destino final dessa muda, a ação 33 

foi modificada. Disse que foi adotado a realização de plantio nas 21 (vinte e um) 34 

regionais que existem no estado, que foi pedido o apoio das regionais para que 35 

buscassem ajuda local e identificassem os locais com potencial para realização desse 36 

plantio, tendo como contrapartida o fornecimento de mudas através de um dos 19 37 

(dezenove) viveiros que estão distribuídos no estado. Que houveram conversas com 38 

os técnicos da Sanepar, do IAT e outros envolvidos sobre o interesse em realizar o 39 

plantio de espécies em setembro que culmina com o período do Dia da Arvore, 40 

juntando assim vários parceiros e estruturando o programa. Informou que em conjunto 41 

com a SANEPAR, foi realizado mapeamento das áreas em que pode ser realizado o 42 

plantio, que já foi identificado cerca de 40.000,00 m² para implementação do 43 
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programa, que são áreas do estado e que não são reservatórios, entretanto, que são 44 

áreas importantes para conservação em razão de serem áreas de nascentes 45 

diretamente contribuintes ao reservatório dentro da APA. Que na APA também existem 46 

propriedades particulares, mas que nesses imóveis não será possível a realização de 47 

plantio pois há problemas de acesso. Ressaltou que após o plantio das mudas, deve 48 

ser feito um acompanhamento e manutenção para garantir que de fato o programa 49 

obtenha o resultado esperado. O presidente da CAT disse que o assunto foi tema da 50 

reunião anterior da Câmara Técnica, e que é de entendimento de todos os membros 51 

que o plantio das espécies deve ser feito com planejamento e apoio técnico. Lembrou 52 

que recentemente a COMEC foi favorável a implantação do Condomínio Fazenda 53 

Bayer, na APA do Iraí, com a condicionante de que cerca de 40% da área onde será 54 

implantado o condomínio, seja recuperada, mesmo tratando-se de área particular. Que 55 

a atuação da Câmara Técnica da Apa do Iraí foi imprescindível para que essa questão. 56 

O representante do IAT disse que os municípios que estão localizados dentro da APA 57 

do Iraí podem contribuir disponibilizando pessoal dos setores do meio ambiente para 58 

ajudar no plantio, com a disponibilização de mudas pelo Instituto Água e Terra. 59 

Informou que no site do órgão ambiental do estado pode ser encontrado mais 60 

informações sobre esse programa. Que irá verificar a possibilidade de disponibilizar o 61 

mapa com as áreas onde serão plantadas as mudas. A representante do órgão 62 

ambiental e membro da CAT, citou que alguns municípios irão participar junto com a 63 

IAT no Dia da Árvore, e que os outros podem participar também, basta entrar em 64 

contato com a regional do órgão ambiental estadual. Lembrou que no ofício 65 

encaminhado pela assembleia, além das ações de plantio, foi solicitado a elaboração 66 

do Plano de Manejo da APA. Relatou que desde que foram criadas as áreas pelo 67 

estado, mesmo estando previsto na legislação, não foi elaborado o Plano de Manejo 68 

para cada uma delas, apenas para os parques. Que foi solicitado um gerente para 69 

essas áreas, pois ainda não possuem. O representante da Divisão de Áreas 70 

Protegidas, da Gerencia das Unidades de Conservação, do Instituto Água e Terra 71 

disse que ao entrar no órgão, um dos principais problemas que identificou é a 72 

ausência dos Planos de Manejo das APAS que estão previstos na legislação, que está 73 

encarregado de elaborar os termos de referência para revisar os planos existentes 74 

antigos, e os novos. Mas que existe a necessidade de contratação de estudos 75 

altamente complexos como o diagnóstico sócio ambiental do entorno da APA, que é o 76 

primeiro passo para se chegar a constituição e finalizar com plano de manejo, e que 77 

não existe verba para isso, mas que de qualquer forma, o assunto é uma das 78 

prioridades do setor nesse momento. A representante da SANEPAR, que atua na 79 

diretoria de meio ambiente do órgão, na área do Iraí, como gestora do Centro em 80 

Educação Sócio Ambiental do Parque das Nascentes, disse que a missão da gestão é 81 

fazer a interlocução com os municípios, com o estado e com toda a sociedade, 82 

estimulando a conservação da natureza e a preservação dos recursos. Que entre as 83 

ações que acontecem na APA, está o EcoExpresso SANEPAR, um programa de 84 

educação ambiental que leva através de um ônibus o conceito de educação do rio ao 85 

rio, todas as interferências desde as nascentes, mananciais, tratamento, usos, 86 
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resíduos sólidos e mananciais. Que 30 escolas localizadas na APA, de 5 ou 6 87 

municípios já foram contempladas com esse programa. Disse que também 88 

acompanham o sócio ambiental das redes de expansão coletoras de esgoto que 89 

existe, ações de combate a incêndio nas áreas da APA. Que é importante divulgar o 90 

Zoneamento Ecológico Econômico, o que pode e o que não pode ser feito na área. 91 

Que tem conhecimento de eventos de mutirão de limpeza que são promovidos pela 92 

comunidade e que são acolhidos pelo órgão. Que apoiam as ações que envolvem 93 

essa questão das instituições que estão próximas ao parque das nascentes. Que em 94 

razão da pandemia, o parque das nascentes teve que cancelar algumas ações que 95 

estavam previstas. A representante do município de Piraquara, citou que o município 96 

foi comtemplado com o diagnóstico das bacias da APA através da SEDEST, por um 97 

projeto da Agência Nacional das Águas - ANA, e que o diagnóstico foi feito pela 98 

PROFIL buscando projeto de pagamento por serviços ambientais. Que na época a 99 

SEDEST articulou o recurso através da ANA. Como exemplo, sugere que o 100 

diagnóstico da APA seja feito com recursos do COALIAR - Comitê das Bacias do Alto 101 

Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira. O representante do Águas Paraná explicou que 102 

existe um fundo no COALIAR mas que existe todo um processo de como deve usado, 103 

que tem que ser definido um agente financeiro, que tem que lançar edital, mas que 104 

acredita que é possível que parte da verba seja disponibilizada para aquisição do 105 

Plano de Manejo da CAT. Sugere que a Câmara Técnica solicite ao Águas Paraná 106 

mediante ofício da CAT, informações acerca desse fundo do COALIAR e da 107 

possibilidade de uso desse recurso para o Plano de Manejo da APA. A CAT aprovou a 108 

sugestão, restando acordado que será encaminhado oficio ao Águas Paraná, 109 

atual Instituto Água e Terra – IAT, solicitando informações sobre o fundo do 110 

COALIAR e da utilização desse recurso para financiamento da elaboração do 111 

Plano de Manejo da APA. O presidente da CAT novamente agradeceu a participação 112 

de todos, e comunicou que a próxima reunião da CAT será agendada e informada aos 113 

membros na sequência. Encerrada a reunião e, para constar, eu, ANA CRISTINA 114 

NEGOSEKI, secretária executiva da CAT IRAÍ lavrei a presente Ata que, lida e 115 

aprovada, será assinada por mim, e pelo presidente da CAT.  116 

  

 

 

 
ELOIR ALBERTI JR. 

Presidente CAT  
ANA CRISTINA NEGOSEKI 

Secretária Executiva 
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