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CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO LITORAL PARANAENSE 
 
Ata da trigésima nona Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento Territorial do 1 
Litoral Paranaense . Aos dezenove dias do mês de Novembro do ano dois mil e três, às 2 
quatorze horas, na Sala de Reuniões do Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 3 
Recursos Hídricos, em Curitiba, reuniram -se os membros do Conselho de Desenvolvimento 4 
Territorial do Litoral Paranaense, a seguir nominados, sendo a Presidência  dos trabalhos exercida 5 
pelo Secretário Executivo, José Álvaro da Silva Carneiro . Compareceram os senhores membros: 6 
Suplente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, Sr. Wilson Bley Lipski; Suplente 7 
da Secretaria de Estado do Turismo, Sr. Airton José de Jesus; Suplente da Secretaria de Estado 8 
dos Transportes, Sr. Terefumi Katayama; Secretária de Estado da Cultura, Srª. Vera Maria Haj 9 
Mussi ; Suplente do Município de  Antonina, Sr. Napoleão Peluso  Júnior; Suplente do Município 10 
de Matinhos, Sr. José Carlos Branco Jr; Prefeito do Município de Morretes, Sr. Helder Teófilo 11 
dos Santos; Prefeito do Município de Paranaguá, Mário Manuel das Dores Roque ; 12 
Representante das Federações Patronais, Sr. Sidnei Catenaci; Representante das Federações do 13 
Trabalhadores, Sr.ª Luceli Paranhos Santana ; Representante do Conselho Regional de 14 
Engenharia e Arquitetura e Agronomia, Sr. Luiz Paulo Schiebel Kierki ; Representante Suplente 15 
das Associações Ambientalistas, Sr. Luis Pilotto Júnior; Representante Suplente da Federação 16 
das Colônias de Pescadores, Sr. Edmir Manoel Ferreira ; e Representantes das Associações 17 
Comunitárias, Sr. Fernando Boscardim e Luiz Carlos de Lima; estiveram presentes outras 18 
pessoas, conforme lista de presença anexada a presente ata. O Secretário de Estado do Meio 19 
Ambiente e Recursos Hídricos e Presidente do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral 20 
Paranaense, Sr. Luiz Eduardo Cheida recebeu os conselheiros e explicou que teria que se 21 
ausentar pois foi convocado para uma reunião com o Vice-Governador do Estado do Paraná, Sr. 22 
Orlando Pessuti, e encarregou o Secretário Executivo, Sr. José Álvaro Carneiro, de conduzir a 23 
reunião. Recebendo a palavra, o Secretário Executivo verificou a existência de quorum e saudou 24 
todos presentes e, sendo dispensada a leitura da ata da trigésima oitava reunião, colocou-a em 25 
votação, sendo aprovada com a abstenção de um dos conselheiros. Ato contínuo, informou que a 26 
Secretária de Estado da Cultura, Srª. Vera Maria Haj Mussi , havia deixado com a Secretaria 27 
Executiva um parecer sobre a questão do conjunto habitacional de Paranaguá , pois teria que se 28 
ausentar antes da discussão de tal assunto o que foi justificado pela Secretária Vera  Maria Haj 29 
Mussi . Ainda com a palavra, o Secretário Execut ivo, José Álvaro Carneiro, discorreu sobre 30 
pontos necessário a serem discutidos sobre o litoral paranaense, notadamente o modal portuário; o 31 
veraneio nas cidades de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná; uma estrada para 32 
Guaraqueçaba;  e a plena implantação das Unidades de Conservação . Os conselheiros receberam 33 
documentos sobre estes assuntos. Falou também sobre as atividades desenvolvidas pelo COLIT e 34 
novas propostas para o projeto Viva o Verão, em parceria com o SIMEPAR. A destinação do lixo e 35 
as marinas paranaenses também foram abordadas por ele, propondo a criação de Câmaras 36 
Técnicas para instrumentar decisões do Conselho quanto a Gestão de Resíduos, normatização de 37 
marinas, normatização da construção de Torres de Transmissão de Microondas e outra para 38 
repensar o próprio COLIT; dando seqüência aos trabalhos, aprovou-se modificação na pauta, 39 
privilegiando Paranaguá. Com a palavra o Prefeito do Município de Paranaguá, Mário Manuel das 40 
Dores Roque expôs a situação de seu município, destacando a pobreza e o crescimento da 41 
população e as conseqüências trazidas, justificando o pedido de autorização para construção de 42 
um Conjunto Habitacional próximo a uma unidade de conservação, a Floresta Estadual do Palmito. 43 
O Secretário Executivo, José Álvaro Carneiro, passou a palavra ao Diretor do Diretoria de 44 
Biodiversidade e Áreas Protegidas - DIBAP, Sr. Wilson Loureiro para esclarecer a situação, o qual 45 
sugeriu que se pensassem alternativas a localização da obra. Seguiu-se discussão sobre o tema, 46 
sendo sugerido que parte do assentamento fosse feita em outra área, para evitar a contiguidade 47 
com a unidade de conservação. O Suplente do Município de  Antonina, Sr. Napoleão Peluso  48 
Júnior, lembrou que o município de Paranaguá tem mais de duas mil famílias para serem 49 
assentadas , sugerindo que a área proposta fosse mantida e que uma segunda área fosse utilizada 50 
para mais um outro projeto habitacional. O Representante Suplente das Associações 51 



Ambientalistas, Sr. Luis Pilotto Júnior; falou sobre os esforços das Universidades para tentar 52 
solucionar os problemas de Paranaguá e do desinteresse das autoridades com relação aos 53 
resultados obtidos. Com a palavra o Secretário Executivo, José Álvaro Carneiro, leu o parecer da 54 
Secretaria de Estado da Cultura e, em seguida fez, o seguinte encaminhamento: colocar em 55 
discussão duas alternativas a saber 1) manter integralmente o projeto original, com os 56 
condicionantes determinados pela Câmara Permanente 4 além de fazer um Programa de 57 
Educação Ambiental para os Assentados - lembrou que tal proposta poderia encontrar 58 
impedimentos com o Ministério Público por ser contígua a uma área de preservação e por conta da 59 
cobertura vegetal e de sua proteção pelo DL 750. 2) alterar o projeto, mantendo os condicionantes 60 
citados, mas nesta reunião apenas aprovar uma anuência prévia para a utilização da parte da área 61 
com cobertura vegetal em estágio inicial de recuperação, enquanto o Instituto Ambiental do 62 
Paraná, em conjunto com as Entidades Governamentais participantes do Conselho de 63 
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense, teriam até a 40.ª Reunião Ordinária para 64 
procurar uma outra área para o desenvolvimento do restante do Projeto. Seguiu-se uma discussão 65 
sobre as possíveis áreas alternativas. Foi solicitado que se explicasse quais eram as 66 
condicionantes, ao que o Secretário Executivo, José Álvaro Carneiro, informou que seria a 67 
Prefeitura Municipal de Paranaguá recuperar as áreas em que se encontram atualmente as 68 
pessoas a serem relocadas e um Programa de Educação Ambiental para os assentados. O debate 69 
sobre o tema prosseguiu até que o Secretário Executivo colocou os dois encaminhamentos em 70 
votação: houve uma abstenção e a proposta de manter integralmente o projeto original, com os 71 
condicionantes determinados pela Câmara Permanente 4 além de fazer um Programa de 72 
Educação Ambiental para os Assentados foi aprovada com doze votos. Ato contínuo, foi deliberado 73 
que a avaliação da construção de habitações no Município de Matinhos seria discutida na reunião 74 
seguinte, bem como a confirmação do embargo previsto na pauta. O Secretário Executivo, Sr. 75 
José Álvaro Carneiro, submeteu ao Conselho, um tema urgente que era a questão de drenagem 76 
no Litoral e colocou em votação a anuência prévia para a Superintendência de Desenvolvimento de 77 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA fazer desobstrução de valas, conforme 78 
ofício SEMA/COLIT nº 172/2003 sendo aprovada. O Secretário Executivo agradeceu a presença de 79 
todos os conselheiros e aos demais presentes e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a 80 
39ª Reunião do Conselho Pleno. Eu, José Álvaro Carneiro, Secretário Executivo do Conselho de 81 
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense assino a presente ata juntamente com o Senhor 82 
Luiz Eduardo Cheida , Presidente do Conselho. Curitiba, Sala de Reuniões do Gabinete da 83 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 19 de Novembro de 2003. 84 
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