ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA TÉCNICA INFORMATIVA - DA EMPRESA NOVO
PORTO TERMINAIS PORTUÁRIOS MULTICARGAS E LOGÍSTICA LTDA., PARA
APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA DO CONDOMÍNIO
PORTUÁRIO SUSTENTÁVEL NA CIDADE DE PARANAGUÁ – PARANÁ.

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis foi realizada uma Audiência
Pública, na cidade de Paranaguá, às dezenove horas, no Salão Social do Rocio – na
Praça Sheehan nº 211, Bairro Rocio, para apresentação do Estudo de Impacto de
Vizinhança da Empresa Novo Porto Terminais Portuários – Multicargas e Logística Ltda.
A mesma teve início às dezenove horas e quinze minutos, com a presença das
seguintes autoridades que compuseram a primeira Mesa de Trabalho: Sr. Marcos
Furuzawa – Secretário de Urbanismo de Paranaguá, neste ato representando o
Prefeito Municipal de Paranaguá; o Sr. Gilberto Richter da Academia do Mar; a Sra.
Ana Negozeki da Câmara Técnica de Urbanismo; o Engenheiro Paulo Emanuel do
Nascimento Junior – da Associação de Engenheiros e Arquitetos do Litoral; a Sra.
Débora Kolososki – Tenente do Corpo de Bombeiros – representando, neste ato, o
Coronel Paulo Henrique de Souza, Comandante do 8º Grupamento do Corpo de
Bombeiros; o Engenheiro Luiz Afonso da Silveira – Inspetor Chefe da Inspetoria do
CREA; o Guarda Civil Municipal – Marcos dos Santos, que, neste ato, representa o
Secretário Municipal de Segurança Pública de Paranaguá. O Sr. Marcos Furuzawa
procede à abertura dos trabalhos e, em seguida, é passado um Vídeo Institucional
sobre a Novo Porto. Na sequência o Dr. Cesar Lourenço Soares Neto e o Sr. Assis Ribas,
responsáveis pela apresentação do estudo, passam à apresentação do Estudo de
Impacto de Vizinhança – EIV. Faz-se um intervalo de trinta minutos para as inscrições
para formulação das perguntas ou dúvidas dos presentes. Reabre-se a Audiência
Pública com uma Mesa de Técnicos de diversas áreas e iniciam-se os questionamentos.
Sendo que o foco se fixa sobre: mão de obra local; qualificação dessa mão de obra;
quantidade de pessoas que serão empregadas em todas as fases; se é pessoal, de fato,
local; se haverá indenização em locais do entorno; a questão do aumento do tráfego;
se a Empresa Novo Porto tem sociedade com a Cattalini; a questão do desmatamento
e de como será compensado isso; as árvores que serão tiradas qual destinação terão;

ajudar na qualificação dessa mão de obra junto às escolas e como ter acesso a isso,
preparar pessoas para atuarem na empresa; e a sustentabilidade ambiental se está
contemplada dentro do EIV e de que forma. Todas as perguntas foram respondidas e,
ao final, o Secretário Sr. Marcos Furuzawa ressalta, ainda, sobre este EIV, que os
presentes poderão fazer questionamentos dentro de um prazo máximo de trinta dias.
E encerra a Audiência Pública agradecendo a presença de todos. A presente Audiência
Pública foi Taquigrafada presencialmente, sendo que foi feita a Ata resumida, a qual
está subscrita nessas linhas acima e, também, feito a transcrição da Audiência Pública
- taquigrafada e transcrita - em sua totalidade sobre o Estudo de Impacto de
Vizinhança – o EIV, da Empresa Novo Porto Terminais Portuários Multicargas e
Logística Ltda.

Em, 08 de agosto de 2016.

__________________________
Maria Elisa Rebello
Taquígrafa Profissional Juramentada
Curitiba - Paraná

