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Município de Chopinzinho
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel
85560-000
CHOPINZINHO
PARANÁ

ATA DA REUNIÃO TÉCNICA PARA REVISÃO DO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL – 4ª FASE
As quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às quatorze horas,
reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, membros da
Equipe Técnica Municipal – ETM e membros do CMC – Conselho Municipal da
Cidade, representantes das empresas de Topografia e empresas loteadoras,
membros da Sociedade e Representantes do IAP – Instituto Ambiental do Paraná –
Escritório Regional de Pato Branco, para discutirem sobre as APPs – Áreas de
Preservação Permanente. Inicialmente, Jovani Martins agradeceu a presença de
todos e explicou qual era o objetivo da reunião. Também agradeceu a presença do
Valmir Tasca, chefe do escritório regional do IAP de Pato Branco, e do Wilfried,
técnico do IAP. Jovani passou a palavra ao Tasca, que falou da importância das
revisões dos Planos Diretores para as devidas adequações. Na sequência passou a
palavra ao técnico Wilfried, que fez um breve relato sobre o histórico da legislação
que trata das Áreas de Preservação Permanente, observando que desde 1934 o
Código Florestal já previa as APPs, mas não mencionava qual era essa área. A
partir de 1965 instituiu uma área mínima de cinco metros para cada margem,
vigorando até 1986 essa metragem mínima. Também salientou que em áreas
urbanas, com a aprovação da Lei 6.766/79, essa passou a exigir uma área non
aedificandi de quinze metros para cada lado. Sugeriu a adoção na legislação
municipal de preservação mínima dos quinze metros para cada lado a partir da
vigência da lei 6.766/79, e para os loteamentos aprovados anteriormente a esta lei,
adotar a preservação mínima de cinco metros para cada lado, visto que o Código
Florestal assim previa. Após vários debates e questionamentos ficou em comum
acordo a possível adoção das áreas de APPs conforme a sugestão do Técnico do
IAP, sendo que a ETM irá buscar mais subsídios para essa definição. NADA MAIS a
ser discutido, foi encerrada a reunião técnica às quinze horas e quarenta minutos, da
qual foi lavrada a presente ata por mim, Jovani Martins, ______________________,
que depois de lida e aprovada foi assinada. A lista de presença segue em anexo
como parte integrante desta ata.

Juceane de Fátima Biava
Coordenadora da ETM

