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Ata da primeira audiência pública do Plano diretor Municipal de Irati e do Plano 

de Investimentos  

Aos 26 dias do mês de julho de 2016, nas dependências da Câmara Municipal 

de Irati, com início as 18HS30MIN, ocorreu a abertura oficial da audiência, 

tendo a formação da mesa pelos representantes, Sandro Luiz Podgurski – 

Secretário de Planejamento, Antonio Celso de Souza – vereador da Câmara 

Municipal de Irati, Capitão Jorge Augusto Ramos da Comissão de 

Acompanhamento do Plano diretor, Engenheiro civil Dagoberto Waidzyk da 

AMBRA,  Sergio Luiz Caetano da Comissão de Técnica do Plano Diretor.  

Proferidas as falas dos componentes, a coordenadora do Plano Diretor 

Municipal de Irati, engenheira agrônoma Rozenilda Romaniw Bárbara da 

Prefeitura Municipal de Irati, apresentou as palestras técnicas sintetizando 

tópicos do documento que compõe o Plano diretor, destacando as 

condicionantes, deficiências e potencialidades provenientes a partir da análise 

temática do plano. Em seguida, apresentou o Plano de Investimentos para os 

próximos 10 anos, abrindo a palavra para as manifestações dos presentes na 

audiência.  

Outra apresentação foi feita pelo funcionário municipal Sergio Luiz Caetano, 

que apresentou a lei de zoneamento em vigor e a lei de zoneamento proposto, 

destacando as dificuldades que o setor de engenharia enfrenta para aprovar os 

projetos, em função da defasagem da lei que ainda é de 2004.  

Feita as apresentações, foi repassado um questionário para aqueles que se 

dispuseram a apresentar sugestões e também, a palavra para manifestações. 

Deste modo registra-se a participação de:  

1. Dagoberto Waydzik- engenheiro civil e representante da AMBRA: 

chamou a atenção que as sugestões sejam feitas por escrito e que 

se estabeleça uma data limite para entrega, anterior a próxima 

audiência publica, para que se possa ser aberta para discussão, 

definindo a data de 10 de agosto de 2016; 

2. Sandro Luis Podgurski, engenheiro civil e Secretário de 

Planejamento, Arquitetura, Engenharia e Urbanismo: 

complementou a idéia do Dagoberto e determinou que a data ficasse 

estabelecida em 10/08/2016. 

 Informou a todos os presentes que o material das audiências 

está disponível na PMI, no site ou pode ser requerido pelo 

email da seplan@irati.pr.gov.br; 
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 Informou o motivo pelo qual não foram estabelecidos valores 

na planilha do Plano de Investimentos apresentada pela 

coordenadora Rozenilda Romaniw Bárbara, para que fossem 

apresentadas e acatadas outras ações. Lembrou que  a 

Prefeitura, além dos mais de R$ 170 milhões de recursos 

próprios previstos para investimento nos próximos 10 anos,  

pode agregar em torno de R$ 250 milhões em operações de 

créditos e investimentos externos, bem como buscar recursos 

de convênios e contratos de repasse. 

3. Adilson Fillus, professor estadual,  questionou se há denominado 

e discriminado a quantidade de recursos federais e estaduais 

captados ao longo do plano diretor vigente, alegando que há baixa  

captação está atrelada a falta de capacidade política do município em 

atrair recursos; 

 Questionou a PMI e a SANEPAR a respeito da falta de 

abastecimento de água constante no município, alegando infra 

estrutura deficiente, causando déficits freqüentes; 

 Sugeriu criar comissões técnicas, com pessoas diferentes da 

costumeiras, que fiscalizem as ações do município, de forma 

que o recurso público arrecadado seja planejado e aplicado de 

forma eficiente. 

4. Houve esclarecimentos do Sandro Luis Podgurski e Sergio Luiz 

Caetano sobre outorga onerosa, imposto progressivo e direito de 

preempção, no que tange ao município, desde que criada Lei 

especifica, sobre o fim social de terrenos ociosos dentro do perímetro 

urbano. 

5. Trajano Grácia Neto, funcionário do ICMBIO e membro do 

Conselho Municipal do Meio ambiente, comparou as áreas verdes 

existentes no plano diretor de 2005 em relação ao atual e sugeriu 

que fossem aplicadas taxas, como por exemplo IPTU, sobre as 

construções edificadas em cima de rios e arroios. 

6. José Miguel Aver da EMATER: falou a respeito do planejamento 

viário, para que não seja desordenado tal qual as cidades de Ponta 

Grossa, Maringá, no que diz respeito a criação de conjuntos 

habitacionais distante uns dos outros. Ainda relatou que ficou 

impressionado com a situação das calçadas que não apresentam 

condições de uso para os fins propostos e que esta preocupação 

deveria ser considerada no Plano diretor. 
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7. Sergio Luiz Caetano: complementa e explica o questionamento 

falando sobre as falhas da Lei, muitas vezes tendo a necessidade da 

criação de resoluções para supri-las, em virtude da forma como se 

iniciou a cidade e da forma como vem se desenvolvendo até aqui, 

por isso da necessidade de revisar a Lei de uso e ocupação do Solo. 

8. Edson Moro Rios da Sanepar e presidente do Conselho de Meio 

Ambiente: fala sobre a falha da fiscalização no sentido de coibir 

impermeabilizações desenfreadas, obras irregulares, principalmente 

lindeiros a possíveis captadores de recursos hídricos, motivo pelo 

qual a Sanepar já não possui essa captação dentro do município, no 

caso do Nhapindazal. E cobrou a respeito do baixo nível de 

participação da população na conscientização e na cobrança desses 

acontecimentos. 

9. Trajano Grácia Neto: sugere que os loteamentos sejam reduzidos 

em número de habitações/concentração, para que não haja mais 

conjuntos habitacionais com 500 casas que sobrecarregam a 

infraestrutura existente forçando o município a gastos para suprir 

esta demanda. Ao passo que se eles forem reduzidos geraria mais 

lucro para o município; 

 Sugeriu que as reuniões do CMU e CMT sejam transmitidas 

via internet. 

10. Capitão Jorge Augusto Ramos do Corpo de Bombeiros e 

representante da comissão de acompanhamento: esclarece que o 

crescimento desordenado de Ponta Grossa é em virtude de não se 

ter uma delimitação de quadro urbano até pouco tempo atrás, 

assunto que entrou em pauta, para que Irati não amplie seu quadro 

fora do necessário, pois há muitos vazios urbanos e estes devem ser 

forçados para serem ocupados; 

 Sugere que a Sanepar apresente um estudo do potencial 

hídrico do município, apontando lugares onde poderiam ser 

instalados captadores de água para que se desenvolvam 

ações de preservação dessas zonas, garantindo 

abastecimento futuro; 

 Que haja a contribuição da SANEPAR na viabilidade de 

criação dos novos loteamentos, pois o que parece acontecer 

que primeiro saem os loteamentos e depois exige-se a infra-

estrutura; 

 Criação de estudo do impacto viário e do entorno para a 

construção de um novo parque industrial, do quartel do corpo 

de bombeiros, das praças e parques e que se delimite a zona 
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urbana e de expansão da cidade mensurando a porcentagem 

de saturação desse quadro. 

11. Sandro Luiz Podgurski explica que dentro da legislação federal e 

municipal há tópicos que determinam sobre a criação dos 

loteamentos e sua negativa, caso haja essa orientação no plano 

diretor. 

12. Luiz Carlos Diadio – Secretário de Agricultura: fala sobre o êxodo 

rural, e sugere a criação de planos de incentivo para a permanência 

da população rural no campo, como criação de granjas (Irati maior 

consumidor de ovos do Paraná), incentivo a produção de leite, uma 

vez que a matéria prima para a criação de seus derivados é vinda de 

fora. 

13. Edson Moro Rios: sugeriu a criação de um parque ambiental que 

comporte eventos regionais e exposições agrícolas locais. 

14. Trajano Grácia Neto : falou a respeito do novo traçado da BR 153 

que tem previsão segundo o mesmo, de passar pelo meio do 

município de Irati, nas proximidades de Gonçalves Junior. Quanto a 

ferrovia, entende que o trecho urbano perde sua função a partir do 

momento que houver investimentos do governo para o novo traçado 

de Engenheiro Gutierrez até Engenheiro Blein. Falou ainda a respeito 

da renúncia fiscal e das liberações para construção e funcionamento 

de empreendimentos ao longo da ferrovia no centro da cidade. 

15. Adilson Fillus: questionou a respeito do funcionamento das 

audiências públicas e de que forma as sugestões serão abordadas 

no Plano Diretor e; com relação à criação e a consolidação dos 

novos loteamentos, de que forma é feito um estudo para se 

dimensionar o impacto destas novas instalações na tubulação já 

existente. 

16. Rozenilda Romaniw Bárbara coordenadora do Plano, explica que 

será escrito um volume 03 contendo as demandas tratadas nas 

audiências e nas reuniões da equipe técnica e de acompanhamento 

e entende que o caminho das sugestões é inserir as demandas em 

projetos de lei naquilo que couber, no plano de investimentos seja em 

obras, programas ou aquisições.  

17. Sandro Luiz Podgurski: sugere aos presentes e interessados nos 

assuntos relacionados às cidades que visitem o site do Ministério das 

Cidades e participem dos cursos de capacitação que são gratuitos e 

muito informativos. 
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18. Capitão Jorge Augusto Ramos: questiona sobre o sitio de 

preservação histórica e quais são as ações de preservação e 

manutenção dos mesmos.  

 Sugere que seja feito um estudo sobre o patrimônio histórico 

da cidade e que os mesmos sejam doados para prefeitura e 

mantidos por ela. 

Registra-se as sugestões entregues por: 

 Maríla R Basto, representando do CTG Terra dos Pinheirais para inserir no rol 

de obras   investimentos para revitalização do o CT- Centro de Tradições. 

Jose Leocadio Pedroso do IBGE, para inserir na rol de obras,  investimentos 

de uma via de acesso do área central para Unicentro.  

Ainda registra-se as sugestões da AMBRA, compostas por:  

1. Que se restrinja na medida o máximo possível o parcelamento do solo e 
o uso e ocupação de solo de áreas íngremes e lagadiças; 

2. Que se implante um plano diretor de arborização urbana; 
3. Que seja implantado um plano de calçadas padrões em locais onde não  

existam essa melhoria e, ciclovias em todos os loteamentos novos; 
4. Que seja concluído o Plano Diretor de Águas e Macrodrenagem 

discutido em audiência pública há tempos atrás; 
5. Que seja concluída a dragagem e revitalizado todo o Rio das Antas 

principalmente na área urbana; 
6. Que seja implantado no plano, a capacitação e valorização permanente 

dos servidores públicos municipais; 
7. Que se crie um departamento permanente para gestão do Plano Diretor 

Municipal. 

 

Nada mais havendo a tratar, a audiência foi dada por encerrada as 

21HS40MIN, com agradecimento da presença de todos pelo Secretário Sandro 

Luiz Podgurski e coordenadora do Plano Municipal, senhora Rozenilda 

Romaniw Bárbara, estendendo o convite para a próxima audiência que será no 

dia 13 de agosto. Anexa-se a lista de presença.  

Irati, 26 de julho de 2016.  

 

Rozenilda Romaniw Romaniw Bárbara e Graziele Dalazoana – responsáveis 

pelo registro da ata.  
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