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Ata da Décima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento 1 
Territorial do Litoral Paranaense, realizada aos vinte três dias do mês de fevereiro 2 
de hum mil novecentos e oitenta e oito, conforme convocação enviada aos 3 
membros efetivos e natos do Conselho. 2 - Aos vinte três dias do mês de fevereiro 4 
de hum mil novecentos e oitenta e oito, as nove horas e trinta minutos na sala de 5 
reuniões da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado do Paraná, 6 
com endereço à Rua Marechal Hermes, 910 - Curitiba - Paraná, reuniram-se os 7 
membros efetivos e natos do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral 8 
Paranaense, sendo a Presidência dos Trabalhos exercida pelo Dr. Ary Veloso 9 
Queiroz, Secretário de Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Como 10 
membros natos compareceram os senhores: Dr. Heinz George Herwig, Secretário 11 
do Estado dos Transportes, Dr. Carlos Cezar Sales de Albuquerque Maranhão, 12 
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Indústria e do Comércio, Dr. Romualdo 13 
Ceslinoki, Diretor Geral de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Dr. 14 
Valentino Edwin Pock, Prefeito Cleantes Coelho Xavier, Dr. Lúcio Corrêa Moura e 15 
Prefeito Joubert Gonzaga Vieira. Como membros efetivos compareceram os 16 
senhores: Dr. Sérgio Cavalcanti, Dr. Guilherme Lindroth, Sr. Edmir Manoel 17 
Ferreira, Dr. Cândido Gomes Chagas, Drs. Roberto Ribas Lange e Ivo Mendes 18 
Lima. Como convidados compareceram os senhores: Engenheiro Karin Taouil - 19 
FAMEPAR, Arquiteta Célia R. G. Yamamoto, Geólogo Oduvaldo Bessa Jr. - 20 
IPARDES, Dr. Gilberto B. Coelho SEPL/CET, Dra. Maria L. Piermartiri - SEEC, 21 
Engenheira Elma Romanó -ITCF, Sr. Belizário Armstrong - Secretario Intersindical  22 
dos Trabalhadores Rurais, Dra. Vera Regina Zugueib Vidal Silva - FIEP, 23 
Engenheiro Sidney M. de Macedo - Empresa Balnearia Pontal do Sul, Dr. Paulo 24 
Roberto Delgado - IPARDES, Sr. Zicir A. Rauen Cordeiro, Sr. Luiz Renato Munhoz 25 
- ADEA, Dr. Rodolfo Angulo - IPARDES - UFPR e Dr. Mauro Rocha, Assessor 26 
Jurídico da SEDU. Ordem do Dia: A - Apresentação e discussão com a 27 
comunidade da proposta de zoneamento do litoral Paranaense. Dr. Rodolfo Angulo 28 
- IPARDES, dá início a apresentação do trabalho, explanou que o mesmo trata-se 29 
de uma proposta e que o IPARDES está aberto a receber contribuições no sentido 30 
de seu aperfeiçoamento, citou objetivos do trabalho que visam o eco 31 
desenvolvimento, procurando-se harmonizar as atividades produtivas, de infra 32 
estrutura, etc., com a conservação dos recursos naturais, a seguir apresentou a 33 
classificação proposta das Unidades Ambientais Naturais - UAN da região, 34 
passando a tecer minuciosa descrição das mesmas, numerou as atividades 35 
abordadas no trabalho bem como as normas e diretrizes para implantação e 36 
condução dessas atividades, apresenta tal proposta sugestões e recomendações 37 
para a condução das diversas atividades previstas na UAN, complementou 38 
dizendo da necessidade de estudos mais profundos sobre as UAN, porém que as 39 
normas e diretrizes propostas atualmente poderiam ser de imediato implantadas e 40 
com tais estudos se procederiam os aperfeiçoamentos necessários ao 41 
zoneamento do litoral, procedeu então exposição de Slides referentes as UAN e o 42 



mapeamento elaborado ao final do trabalho, a seguir o Dr. Ary Veloso Queiroz 43 
colocou a palavra em aberto aos senhores convidados, ressaltando que as 44 
eventuais sugestões e contribuições ao trabalho sejam encaminhadas por escrito 45 
ao IPARDES para uma sistematização dessas. Sr. Belizário Armstrong 46 
parabenizou o trabalho realizado pelo IPARDES dada a necessidade premente de 47 
um ordenamento no uso e ocupação do solo litorâneo, porém ponderou que tais 48 
estudos transformados a posteriori em legislação devem trazer no seu bojo uma 49 
preocupação com as populações que vivem na área, devem os mesmos trazer 50 
uma série de medidas que venham viabilizar as atividades daqueles trabalhadores 51 
rurais e suas reais necessidades, citou o exemplo da aplicação do Decreto 52 
2722/84, que trouxe uma descapitalização das populações rurais do litoral, falou 53 
da necessidade de uma extensão  rural efetiva de acompanhamento e assistência 54 
aos trabalhadores, bem como da necessidade de estudos visando o 55 
reassentamento das famílias que encontram-se em áreas com restrições absolutas 56 
de uso e ocupação. Dr. Sérgio Cavalcanti, explanou sobre os problemas de 57 
escassez de argila para utilização em obras de infra - estrutura no litoral e a 58 
compatibilização com o estudo proposto, arguiu sobre os problemas dos mangues 59 
nas áreas urbanas que apresentam problemas sanitários graves, bem como a 60 
possibilidade de ostras nessa Unidade Ambiental Natural, explanou ainda sobre o 61 
problema da delimitação das áreas de preservação permanente de rios de planície 62 
que apresentam certa dinâmica, finalizando solicitou  reestudo nas delimitações e 63 
definições das UAN Serras, Colinas e Morros. Dr. Rodolfo Angulo colocou que 64 
existem Planícies Aluviais  e Morros que dispõem do material argiloso para o 65 
consumo da região, quanto aos problemas sanitários dos mangues urbanos falou 66 
da necessidade de um estudo específico e zoneamento do mesmo no litoral, 67 
solicitou que contribuições e experiências que comprovem a possibilidade das 68 
atividades no mangue sejam encaminhadas ao IPARDES para análise, em relação 69 
aos rios de planície colocou que existem problemas de legislação federal, quanto a 70 
classificação das UAN colocou que tal estudo foi feito de forma bastante criteriosa 71 
de maneira a se obter uma delimitação satisfatória das UAN. Dr. Roberto Ribas 72 
Lange solicitou que o trabalho seja complementado com  estudos visando os 73 
aspectos sociais da região. Dr. Ary Veloso Queiroz agradeceu a apresentação feita 74 
pelo Dr. Rodolfo Angulo, solicitando que eventuais contribuições sejam 75 
encaminhadas para análise do IPARDES. B - Análise da proposta de alteração do 76 
Decreto 4605/84, artigo 4°. Dr. Carlos Cezar Sales de Albuquerque Maranhão, 77 
membro da Comissão que elaborou a referida proposta fez, rápido comentário 78 
sobre o histórico e encaminhamento dado a proposta de alteração do Decreto 79 
4605/84, artigo 4º que trata das atribuições do Conselho do Litoral, dando ciência 80 
que sugeriu-se a inclusão de um inciso ao referido artigo, a seguir passou a leitura 81 
do documento que foi distribuído aos demais conselheiros, explicou que o inciso 82 
proposto possibilita a aprovação por parte do Conselho de obras como marinas, 83 
pontes, atracadouros, hotéis, etc., em áreas de maior e menor restrição, desde 84 
que observe-se o estabelecido nos diplomas legais vigentes. Dr. Roberto Ribas 85 
Lange falou sobre a preocupação da população no sentido de que tal alteração 86 
fosse um enfraquecimento da legislação pertinente ao litoral, esclarecendo que tal 87 
alteração não trará tal situação, pois o próprio dispositivo do artigo 6º do Decreto 88 
2722/84, alterado pelo Decreto 8743/86, prevê como exceções uma série de 89 



atividades em áreas de maior restrição, desde que procedidos de avaliação, pelos 90 
órgãos estaduais competentes, dos impactos ambientais decorrentes de tais 91 
atividades demonstrando não haver comprometimento dos bens protegidos. Dr. 92 
Ary Veloso Queiroz colocou em votação a proposta da Comissão na sua integra, 93 
sendo a referida proposta aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. 94 
4 - Apreciação e votação da Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do 95 
Conselho: Dr. Ary Veloso Queiroz, colocou a palavra em aberto para eventuais 96 
retificações a Ata, Dr. Roberto Ribas Lange solicitou retificação às folhas 02, item 97 
B da Ordem do Dia, onde foi aprovada proposta para criação do fundo de multas, 98 
que seja observado que o referido estudo e proposta, tratam-se de parecer jurídico 99 
exarado pelo Dr. Mauro Rocha, Assessor Jurídico da SEDU. A seguir como, não 100 
houveram outras manifestações, o Dr. Ary Veloso Queiroz colocou em votação a 101 
Ata da Décima Terceira Reunião Ordinária do Conselho, sendo a mesma aprovada 102 
por unanimidade dos conselheiros presentes. Dr. Roberto Ribas Lange apresentou 103 
o Sr. Luís Renato Munhoz como suplente no Conselho do Litoral, sendo o mesmo 104 
indicado por sua entidade - Associação de Defesa e Educação Ambiental - ADEA. 105 
Dr. Ary Veloso Queiroz apresentou o Dr. Shigueru Shimizu, que assume o cargo 106 
de Secretário Executivo. 5 - Assuntos Gerais: Dr. Roberto Ribas Lange solicitou 107 
que a Secretaria Executiva providencie um dossiê sobre a situação fundiária, 108 
projetos, empreendimentos imobiliários etc., sobre as Ilhas das Peças, solicitou 109 
esclarecimentos sobre o empreendimento Village Guaraqueçaba naquele 110 
município, em seguida denunciou a invasão do Balneário Guarapari por parte dos 111 
posseiros e grilheiros e sugeriu que a Secretaria Executiva entre em contato com o 112 
ITCF no sentido de se procurar soluções para recuperação das áreas marginais do 113 
Rio Cambará, desmatadas em virtude da construção da estrada Alexandra 114 
Matinhos. Finalmente solicitou que fosse referido junto ao ITCF um exemplar a 115 
cada conselheiro do Plano de Gerenciamento da Área Especial de Interesse 116 
Turístico do Marumbi. Prefeito Cleantes Coelho Xavier solicitou que o Conselho 117 
nomeie um Conselheiro Relator para análise e apresentação ao Conselho Pleno 118 
de relatório sobre o empreendimento Village Guaraqueçaba, pois os mesmos não 119 
traz danos ambientais significativos a região e foi embargado pelo ITCF por 120 
problemas de relacionamentos daquele órgão com a Prefeitura Municipal. 121 
Reclamou pela morosidade na liberação do asfaltamento da estrada de 122 
Guaraqueçaba. Dr. Ary Veloso Queiroz ponderou que foi criada uma comissão 123 
envolvendo a SUREHMA, ITCF e DER para se viabilizar uma melhor alternativa 124 
para solução do problema dos seixos rolados que servirão de base para o 125 
asfaltamento da estrada que ligará Guaraqueçaba, quanto ao empreendimento 126 
Village Guaraqueçaba afirmou que será nomeado um Conselheiro Relator para 127 
análise do processo e encaminhamento ao Conselho Pleno, advertindo que a 128 
empresa inicialmente deveria ter apresentado o projeto à Secretaria Executiva do 129 
Conselho, em seguida falou que será enviado convite ao Presidente do ITCF para 130 
participar da próxima reunião do Conselho no sentido de que seja  solucionados os 131 
problemas de relacionamento daquele órgão com a Prefeitura Municipal de 132 
Guaraqueçaba. Prefeito Cleantes Coelho Xavier denunciou a construção de uma 133 
casa da SEMA  sobre um sambaqui, sendo que a SEMA retirou as pessoas que ali 134 
viviam. Dr. Ary Veloso Queiroz solicitou diligências a respeito. Dr. Cândido Gomes 135 
Chagas teceu comentários sobre os problemas que vêm acontecendo em 136 



Guaratuba e que já foram amplamente denunciados por sua pessoa na reunião 137 
anterior do Conselho, explanou sobre a repercussão de suas denúncias junto ao 138 
Prefeito Municipal, e em seguida afirmou que os problemas do litoral devem ser 139 
tratados com seriedade e competência por parte das autoridades  municipais e 140 
estaduais. Sr. Edmir Manoel Ferreira falou sobre a deficiente fiscalização de pesca 141 
no litoral, solicitou ainda a permanência da Secretaria Executiva em Paranaguá. 142 
Dr. Shigueru Shimizu esclareceu que já entrou em contato com a SUDEPE 143 
solicitando informações sobre o Convênio de fiscalização com o ITCF e Polícia 144 
Florestal e no momento encontra-se no aguardo de tais informações. Dr. 145 
Guilherme Lindroth solicitou que fosse formada comissão para estudo e 146 
delimitação das linhas do zoneamento urbano. Dr. Ary Veloso Queiroz sugeriu a 147 
formação da referida Comissão com os seguintes membros: Dr. Valentino Edwin 148 
Pock, Prefeito Waldir Salmon, Dr. Roberto Ribas Lange, Dr. Ivo Mendes Lima e Dr. 149 
Guilherme Lindroth, sendo a mesma aprovada por consenso pelos demais 150 
Conselheiros. Dr. Cândido Gomes Chagas sugeriu que a SEDU realizasse os 151 
reparos da Avenida Beira Mar de Guaratuba. Dr. Ary Veloso Queiroz ponderou que 152 
os recursos existentes estão sendo repassados através do PRAM e Projeto CURA 153 
do litoral e que tais obras devem ser gerenciadas pela própria Prefeitura, sendo 154 
que não deve dar tratamentos diferenciados às Prefeituras da região. Dr. Ivo 155 
Mendes Lima, sugeriu que o Dr. Guilherme Lindroth seja Coordenador da 156 
Comissão que estudará a delimitação das linhas de zoneamento urbano, sendo tal 157 
sugestão aprovada pelos demais conselheiros, ao final solicitou que seja 158 
implementada a estrutura técnica da Secretária Executiva. 6 - Encerramento: Em 159 
seguida o Dr. Ary Veloso Queiroz colocou a palavra em aberto, como ninguém fez 160 
uso da mesma, deu-se por encerrados os trabalhos da Décima Quarta Reunião 161 
Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, e eu 162 
Shegueru Shimizu, Secretário Executivo do Conselho, lavrei a presente ata a qual 163 
assino juntamente com o Presidente do Conselho e submeto à apreciação e 164 
votação por parte dos demais conselheiros.----- Corrigenda da Ata da Décima 165 
Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Terri torial do Litoral 166 
Paranaense. Prefeito Cleantes Coelho Xavier, solicitou retificação às folhas 5, 167 
onde foi citado o problema do Empreendimento Village Guaraqueçaba, que seja 168 
incluído o seu esclarecimento de que não houve desmatamento da área, mas 169 
simplesmente uma limpeza, uma vez que trata-se de local onde existia um antigo 170 
campo de futebol, sugeriu que fosse indicado um profissional especializado e 171 
honesto para análise imparcial do problema, citando o Dr. Luciano Pizzatto como 172 
relator ou pelo menos como pessoa que seja ouvida, considerando sua grande 173 
experiência profissional, acrescentou ainda que o perímetro urbano está excluído 174 
da APA de Guaraqueçaba, pela própria lei que instituiu essa APA. Fez denuncia 175 
contra o ITCF, na pessoa dos seus funcionários locais, que vem dando cobertura a 176 
pessoas que, dentro da área urbana, estão procedendo derrubadas de árvores 177 
para comercialização, finalizou seu pronunciamento dizendo da sua insatisfação 178 
pelo desempenho do Conselho do Litoral, que até agora tem sido ineficiente para 179 
resolver as justas reivindicações e os principais problemas do seu município, fato 180 
que tem levado a pensar seriamente em renunciar ao seu mandado, afastando-se 181 
em definitivo desse Conselho.      182 


