
 
 

 
 

 
REUNIÃO SOBRE GEOPROCESSAMENTO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 

 

ocorreu dia 03 de dezembro de 2014, no 

Município de Quatro Barras, na região 

metropolitana de Curitiba, reunião da 

Câmara de Apoio Técnico da Área de 

Proteção Ambiental do rio Iraí (CAT da 

APA do Iraí), para apresentação, pelo 

Instituto de Pesquisa e Planejamento 

Urbano de Curitiba (IPPUC), do Sistema 

Metropolitano de Informações 

Georreferenciadas (METROGEO), ferramenta de gestão pública que está sendo desenvolvida 

para oferecer ampla base de dados e informações da região na área do meio ambiente e 

diversas outras como saúde, segurança, educação e transporte. 

 

 



 
 

 
 

Na próxima reunião será exposto o funcionamento da Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja plataforma que 

tem a finalidade de reunir dados geoespaciais fornecidos pelos órgãos municipais, estaduais, 

distrital e federal. 

 

O objetivo da Rede Ambiental nestes acompanhamentos é buscar mais um mecanismo de 

obtenção de dados e informações ambientais, urbanísticas e de outras áreas afins, por meio de 

acesso mais simples e rápido em portal na internet, que deve estar disponível ao Ministério 

Público e a todos os órgãos públicos. Inegável também será o interesse das demais áreas de 

atuação do Ministério Público com a disponibilização efetiva deste tipo de sistema. 

 

Além da discussão a respeito dos referidos sistemas de informação, nesta reunião que ocorreu 

no período da manhã, foram debatidos os aspectos técnicos e jurídicos de propostas de 

alterações do zoneamento de diversas áreas do Município de Quatro Barras. À tarde foram 

realizadas visitas aos locais e apontadas, pelos representantes das diversas entidades e do 

Ministério Público, diversas determinações legais a serem observadas. 

 



 
 

 
 

Participaram da reunião, representantes da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba 

(COMEC), Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), das Secretarias de 

Municípios, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR), de entidades ambientais do 

Paraná, bem como estavam presentes a Coordenadora Geral da Rede Ambiental das Bacias 

Hidrográficas, a Promotora de Justiça Melissa Cachoni Rodrigues e a Coordenadora Regional 

da Bacia do Alto Iguaçu e Ribeira, a Promotora de Justiça Nayani Kelly Garcia. Os técnicos do 

Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente (CAOPMA), que 

normalmente acompanham as reuniões da CAT do Iraí, não puderam estar presentes devido a 

compromissos pré-agendados. Os Promotores de Justiça da Comarca foram convidados, mas 

não puderam comparecer e se fizeram representar pelas citadas Coordenadoras da Rede 

Ambiental e por servidor da Promotoria de Justiça local. 

 


