Relatório da Audiência Pública sobre Política
de Proteção, Conservação e Recuperação do
Meio Ambiente - proposição nº 005.00149.2020

Curitiba, 08 de abril de 2021
Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos
Câmara Municipal de Curitiba

INTRODUÇÃO
Proposta pela Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal de Curitiba, com fulcro
no art. 61, I, do Regimento Interno, por ocasião da análise do Projeto de Lei de autoria do Executivo
Municipal, proposição nº 005.00149.2020, a Audiência Pública realizada na data de 08 de abril de
2021, às 14h, sobre o tema: Política de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio Ambiente,
aconteceu pela plataforma online zoom e foi divulgada na plataforma online youtube e facebook da
Câmara
Municipal
dos
Vereadores
de
Curitiba,
disponível
em:
https://www.youtube.com/watch?v=oT5KOJUVF1g&t=5953s
PARTICIPAÇÃO
A Audiência Pública sobre Política de Proteção, Conservação e Recuperação do Meio
Ambiente, contou com ampla e plural participação. Dentre os integrantes da Mesa, destaca-se os
Vereadores e Vereadoras integrantes da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável
e Assuntos Metropolitanos: Vereadora Maria Letícia, Vereador Nori Seto, Vereador Marcos Vieira,
Vereador Leonidas Dias e Vereador Sidnei Toaldo.
Na composição da Mesa estavam ainda, a Senhora Secretária Marilza do Carmo Oliveira
Dias representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente; a Senhora Betina Bruel,
vice-presidente da Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana APAVE; o Senhor Rafael Ferreira Filippin, advogado representando a Comissão de Direito
Ambiental da OAB/PR e o Senhor Eloy Casagrande, Professor representando a UTFPR.
Dentre os convidados, contou-se com a presença dos seguintes: Raphael Rolim de Moura,
representante da COMEC e do Partido Verde; Alberto Paranhos: diretor de Planejamento do
IPPUC; Nicholas Kaminski: representante do SPVS; Robson Formica: representante do Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB); João Paulo Mehl: representante do Terraço Verde; Margaret
Matos de Carvalho: Procuradora Chefe do Ministério Público do Trabalho; André Dias:
representante do Observatório de Justiça e Conservação (OJC); Cristenio: representante do
Movimento Pomarizar; Jean Vargas: especialista em geoconservação no setor privado e Integrante
da Diretoria da Associação dos Profissionais Geólogos do Paraná; Aristides Athayde: representante
do Hub Verde, Advogado e Ambientalista; Ângelo Simão: representante da APAVE; Caiê Alonso:
representante da RECC (Rede Curitiba Climática); Kauê Cachuba de Abreu: representante da
Iniciativa DONO; Maude Nancy: representante da Rede Pró UCs; Murilo Bargouthi: representante
da APAVE; Clóvis Borges: representante do SPVS; Débora Albuquerque: representante do Mandato
Goura e José Borghetti.
E demais integrantes da sociedade civil que se manifestaram via YouTube e Facebook:
Claudio Esteves: representante do IPARDES; Maude Nancy: representante da Rede Pró UCs e
Membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/PR; Natasha Choinski: analista ambiental da
SPVS; integrantes do PET Políticas Públicas da UTFPR; Ana Paula Rodrigues: doutoranda no
PPGTE-UTFPR; Millena Reis: Arquiteta e Urbanista - Coordenação da Região Metropolitana de
Curitiba - COMEC; Mandato Vereadora Professora Josete; Ana Moro: Conselheira do

CONCITIBA; Pedro Leal: representante do PT Londrina; Ana Carolina Schmidlin: representante da
SMMA; Sandrah Guimarães: representante da OJC; Cláudia Boscardin: bióloga; Luciana Müller de
Curitiba: Engenheira Ambiental; Roberta Moraes: Advogada, pós graduanda em Projetos
Sustentáveis e Inovações Ambientais (UFPR), Programa de Líderes Sustentáveis da United People
Global;
André Turbay: arquiteto e urbanista, mestre e doutorando em gestão urbana PPGTU/PUCPR, coordenador do ClmateLab PUCPR, coordenador adjunto da área estratégica de
cidades PUCPR; Gabriela Born: Graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UTFPR) e membro do
PET Políticas Públicas; Luiz Carlos de Camargo Gonçalves: Membro da Atual Gestão da AOPAAssociação para o Desenvolvimento da AgroEcologia. Produtor Agroecológico, Conselheiro
Municipal em Piraquara e Mestrando em Ecodesign pela UNAM - México; Constança L Camargo:
representante do CPUA-CAU/PR; H
 ilma de Lourdes Santo: representante do MNLM.

COMPOSIÇÃO DA MESA
Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Metropolitanos
1.
2.
3.
4.
5.

Vereadora Maria Letícia - Presidente
Vereador Nori Seto - Vice-presidente
Vereador Marcos Vieira - relator do projeto proposição nº 005.00149.2020
Vereador Leonidas Dias
Vereador Sidnei Toaldo

Câmara Municipal de Curitiba
6. Vereadora Professora Josete
7. Vereadora Carol Dartora
Secretaria Municipal do Meio Ambiente
8. Secretária Marilza do Carmo Oliveira Dias
Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do
Paraná
9. Deputado Goura - Presidente
Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana - APAVE
10. Betina Bruel - Vice-presidente

Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraná OAB/PR

11. Rafael Ferreira Filippin
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
12. Senhor Eloy Casagrande

TRANSCRIÇÃO DAS FALAS DOS MEMBROS DA MESA

Vereadora Maria Leticia
A 1ª Audiência Pública realizada pela Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável
e Assuntos Metropolitanos, da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Curitiba, foi aberta por sua
presidente, Vereadora Maria Letícia, que iniciou registrando seu agradecimento a equipe de seu
mandato, às servidoras e servidores da Casa, bem como ao Presidente da Câmara Municipal de
Curitiba, Vereador Tico Kuzma que apoiou a realização do evento desde o início.
Registrou a presença dos demais membros da Comissão, vereadores Nori Seto, Leonidas Dias,
Marcos Vieira e Sidnei Toaldo, informando que a audiência estava sendo transmitida pelas redes
sociais da Câmara Municipal de Curitiba, youtube, facebook e twitter.
Enfatizou que a finalidade da audiência foi discutir e atualizar a Lei nº 7833/91 a qual definiu que o
princípio de que a conservação do patrimônio natural é uma das condições essenciais da qualidade
de vida da nossa cidade. De lá pra cá muita coisa mudou e chegou a hora de fazer a nossa legislação
municipal acompanhar tudo isso. E que responsabilidade a nossa!
A audiência foi uma decisão da nossa comissão de meio ambiente da Câmara porque é um assunto
importante demais para ser tratado sem a gente ouvir a voz de cada cidadão e cada cidadã
curitibanos. Vamos discutir aqui a Política Municipal de Proteção, Conservação e Recuperação do
Meio Ambiente que está sob o número do Projeto de Lei Ordinária nº 005.00149.2020, protocolado
em julho de 2020, de iniciativa do Poder Executivo Municipal.
Nós vamos tentar adequar temas ambientais recentes com as legislações vigentes em âmbito
nacional e estadual e também revogar a Lei Municipal nº 7.833/1991.
Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, propus esse debate para que as mais variadas
vozes de Curitiba sejam ouvidas e consideradas. Afinal, esse projeto vai ditar as políticas de
desenvolvimento sustentável da nossa cidade para os próximos anos. E nós, nós queremos continuar
na vanguarda. Quero convidar todas e todos que acompanham esta audiência pública que participem
desse debate. Todos unidos e de olhos e ouvidos bem abertos para uma verdadeira Curitiba Verde.
Nós estamos aqui tratando do futuro da nossa cidade e arrisco dizer, do futuro do planeta.
Essa Mesa, composta pela Secretária Municipal de Meio Ambiente, Senhora Marilza do Carmo
Oliveira Dias, pela Senhora Betina Bruel, Vice-Presidente da APAVE - Associação dos protetores
de Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana, pelo Senhor Rafael Fillipin, advogado,
membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB/PR e pelo Professor Eloy Casagrande, que é
líder do grupo de pesquisa de tecnologia de meio ambiente e idealizador e coordenador do projeto
do escritório verde da UTFPR.
Cada uma na Mesa terá 10 minutos para se manifestar, os demais participantes também poderão se
inscrever no chat do zoom para que se manifestem para debaterem o tema, e terão, cada, 5 minutos
de fala.

Eu peço então que se inscrevam e neste momento coloquem o seu nome e a instituição que
representam.
Neste momento já agradecendo a presença de todas e todos eu passo a palavra para o
vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Vereador Nori Seto.
Vereador Nori Seto
Boa tarde, saudando a nossa presidente da Comissão, vereadora Maria Leticia, nossa secretária
Municipal do Meio Ambiente, Marilza, eu cumprimento todos os presentes dessa audiência e
gostaria de dizer que é uma satisfação muito grande fazer parte dessa Comissão de Meio Ambiente
da Câmara e podermos realizar esse importante encontro que visa conversar, debater e dialogar
sobre essa importante lei, que com certeza é uma das mais importantes dos últimos anos e que vai
trazer grandes impactos para a nossa cidade.
Importante a gente ouvir especialistas, as organizações da sociedade civil devido à importância
dessa legislação que nós vamos discutir na Câmara. Nós tivemos a oportunidade de pegar o projeto
e analisar o relatório do Vereador Marcos Vieira e propor alguns conceitos, fazer um novo parecer
com alguns conceitos com a questão dos serviços ambientais, questão da compensação dos danos
ambientais e também a questão da destinação da multa, para que seja destinada para evitar danos
similares. Então, nós demos nossa contribuição no parecer e teremos a oportunidade de discutir com
mais calma na sequência, então desejamos a todos um ótimo debate e uma ótima audiência.
Uma boa tarde a todos.
Vereador Sidnei Toaldo
Senhores e senhoras, boa tarde, presidente da Comissão, vereadora Maria Leticia, nossa Secretária
Marilza, cumprimentando a elas eu cumprimento a todos que fazem parte dessa audiência pública,
audiência importantíssima, pois isso vai definir o futuro, futuro nosso, da nossa Curitiba, nosso
Paraná, nosso Brasil, principalmente falando em meio ambiente. Fico muito satisfeito com o
tamanho interesse, quantas pessoas participando hoje de vários setores, onde a gente vai poder ouvir
aceitar essas ideias, levar para nossa Comissão. Entendo que o tempo dedicado a esse debate não
seja suficiente para um assunto tão importante e complexo. Tenho certeza que muitos não terão a
oportunidade de se manifestar por isso queria pedir que seja de suma importância que o tema será
amplamente debatido no plenário da Câmara do vereadores e sendo assim todos podem enviar suas
sugestões aos vereadores para que sejam devidamente apresentadas e que possamos fazer com que
este projeto traga um futuro excelente para nossa Curitiba, com relação ao meio ambiente.
Uma boa audiência pública a todos nós.
Vereador Leonidas Dias
Uma boa tarde presidente Maria Leticia, uma boa tarde nossa secretária Marilza, saudando elas,
gostaria de saudar quem está participando conosco, Deputado Estadual Goura, Raphael Rolim que
também é uma das referências no debate no meio ambiente em Curitiba e na Região Metropolitana.
Falando rapidamente, a importância que nós temos neste debate, eu tive a grata satisfação de atuar
como chefe de gabinete, superintendente e posteriormente Secretário Municipal de Assuntos
Metropolitanos entre 2013 e 2016, o que gerou uma certa experiência em apurar, aprender sobre o
debate, sobre a questão do meio ambiente, apesar de estarmos debatendo aqui uma política pública

municipal de proteção, conservação do meio ambiente, isto tem um um reflexo direto também para
os municípios da nossa região metropolitana. Estamos na maior crise hídrica e tenho certeza que o
alto índice de pessoas representando a sociedade civil participando deste debate deve sim muito
colaborar também no processo de votação e como vai ser encaminhado aqui a questão do projeto
dentro na Câmara Municipal de Curitiba. Então de maneira rápida essa é a minha saudação, estamos
aqui para poder acompanhar e colaborar dentro da possibilidade, colocando todos os representantes
das entidades que aqui participam o nosso gabinete a discussões futuras que como bem ressaltou o
presidente Sidnei, nós teremos talvez uma dificuldade quanto ao tempo aqui de conseguir escutar a
todos. Bom trabalho!
Marcos Vieira
Obrigado, vereadora presidente Maria Leticia, em seu nome e em nome da Secretária Marilza,
cumprimento todos que estão participando desta audiência, quero também estender meu
cumprimento ao Deputado Goura, meu companheiro de partido que está presente participando junto
conosco. Primeiramente, vereadora Maria Leticia, presidente desta Comissão, quero agradecer por
ter acatado o pedido por essa audiência pública e por entender a importância de discutir a
importância desse projeto. Esse projeto chegou no ano passado, na legislatura passada, e eu tive
oportunidade de ser designado para ser o relator e acabou passando para essa legislatura. E já no
ano passado, quando tive a oportunidade de conhecer todo o teor do projeto, vi a importância do
que se tratava e a complexidade que trazia esse projeto, um projeto que é composto de em torno de
170 artigos.
Vereadora Professora Josete
Só cumprimentar rapidamente a todos e todas, os representantes do Executivo de diversas
instituições, os movimentos, as universidades, enfim dizer que estou aqui para aprender, para me
apropriar desse debate porque confesso que não tive a oportunidade ainda de me aprofundar nesse
projeto e é claro que eu entendo sim a partir de algumas discussões que a gente vem fazendo, mas
que a fala da Betina me contemplou bastante que é essa discussão dos recursos hídricos em uma
lógica mesmo metropolitana e acho que a gente precisa ter esse olhar e pensar em instrumentos para
que isso se efetive. Só essa observação, não quero quebrar o debate. Obrigada, Maria Leticia.

Marilza do Carmo Oliveria Dias
Boa tarde vereadora Maria Leticia, vereador Sidnei Toaldo, vereador Marcos Vieira, vereador
Leonidas Dias, aos participantes que estão hoje acompanhando tanto na Mesa, o Professor Eloy
Casagrande, Betina Bruel, assim como os demais participantes, Deputado Goura, é um prazer tê-los
nessa discussão sobre a nossa lei da Política Municipal de Meio Ambiente de Curitiba e um
privilégio poder acompanhar os dois momentos da Lei. Quando essa Lei foi feita em 1991 eu já
fazia parte do quadro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e quero dizer a vocês que na
época em que ela foi feita em 1991, ela foi pioneira no Brasil e foi uma lei muito avançada
realmente para a época. Era o momento em que se davam as criações das Secretarias de Meio
Ambiente Municipais, porque até então a política ambiental estava mais vinculada aos Estados e à

União. E os municípios começaram dentro do aspecto, justamente pelo interesse local, no
entendimento de que as coisas acontecem na esfera e no âmbito do município, começaram a se
organizar, criar suas secretarias e posteriormente suas leis e políticas municipais. Curitiba foi
pioneira. Daí na sequência já, Belo Horizonte, Porto Alegre e algumas outras cidades também
começaram e nesse processo de estruturação de políticas ambientais municipais. Aí veio junto a
Anama, criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e assim por diante.
Porém, passados 29 anos, nós tivemos muitos avanços, felizmente, muitos avanços na política
ambiental, nós destacamos alguns aspectos, por exemplo, a política nacional de recursos hídricos
que ela foi feita em 1997, depois veio a lei de crimes ambientais que é um suporte muito importante
pra ação também do município, e nós temos utilizado essa lei, que é de 1998, o Sistema Nacional de
conservação que veio em 2000. Posteriormente, a Política Nacional de Saneamento Básico em
2007, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, alteração do Código Florestal Brasileiro
que tivemos em 2012 e também o marco legal mais recente de Saneamento de 2020, ou seja, são
avanços muito importantes na esfera municipal, também tivemos várias legislações específicas que
foram feitas regulamentando vários aspectos da Política Ambiental e a nossa Lei Maior que
digamos é o guarda-chuva que dá amparo a atuação das Secretarias de Meio Ambiente e execução
da política, os objetivos da política ambiental, as diretrizes da política ambiental estão nesta Lei, ela
passou a ser defasada com o tempo, por isso a nova proposta encaminhada o ano passado para a
Câmara de Vereadores e efetivamente a necessidade desse processo de discussão parabenizar a
Comissão de Meio Ambiente, na pessoa da sua presidente, vereadora Maria Leticia pela iniciativa
em chamar essa audiência pública, porque extremamente importante, nós temos os temas
ambientais em Curitiba, eles são muito discutidos e nós temos, já tivemos e temos sempre a
oportunidade de discutir as diversas leis específicas que vêm sendo feitas ao longo do tempo, porém
essa, ela não pretende esgotar o tema, nem poderia.
Nós procuramos fazer uma lei que ela seja abrangente e que ela traga realmente as diretrizes, os
princípios, os instrumentos, é uma lei que a gente chama de guarda-chuva, que ampara toda uma
ação e logicamente o detalhamento de muito dos temas já estão em leis específica e outros ainda
serão objeto de leis específicas. Então, eu quero destacar alguns aspectos que nortearam essa
revisão e fizeram com que a proposta de lei fosse encaminhada para a Câmara. O que ela tem de
novo, ela tem de novo com relação a 7833/1991. Então se nós observarmos já no artigo 1º, nesse
artigo 1º onde estabelece os princípios do objetivo da política municipal do meio ambiente a Lei nº
7833, ela fala de manter ecologicamente equilibrado o meio ambiente e que dispõe-se ao poder
público defender. Então aí já vem uma mudança de conceito, ao invés de falar apenas em meio
ambiente equilibrado passa-se a promoção de uma sociedade sustentável e aí estão todos os pilares,
economia, o meio ambiente, aspecto social também de forma integrada sem haver uma divergência
entre essas áreas, meio ambiente como algo a ser tratado a parte ou antagônica ao desenvolvimento
econômico. Hoje em dia nós consideramos todos os aspectos ambientais relevantes como um ativo
também econômico, então esse conceito de sociedade sustentável e ainda inclui a responsabilidade
de defender o meio ambiente ao poder público e a coletividade. Não é possível entender ou
continuar o pensamento de que a defesa do meio ambiente cabe, compete somente ao poder público.
Nós temos isso muito claro, que a ação da sociedade se ela não for de fato muito consistente,
estamos vendo todo esse processo de mudança climática é um exemplo, que se a conduta de cada
um não for diferenciada, os objetivos de uma política ambiental, dificilmente serão alcançados.
Então esse princípio, esse conceito, da necessidade do desenvolvimento sustentável e também da
participação efetiva da sociedade em todos os processos é o que norteia toda a fundamentação da lei
e posteriormente nos seus demais itens.

Já nas diretrizes, anteriormente tratavam-se da multidisciplinaridade no trato das questões
ambientais, hoje nós colocamos o conceito da interdisciplinaridade, quer dizer além de ser
multidisciplinar precisa haver uma integração entre as diversas áreas que atuam no segmento da
área da proteção ambiental também na sociedade como um todo.
Eu estou destacando alguns aspectos, é claro que a lei traz bastante inovações e diferenças da lei
anterior, mas alguns aspectos que consideramos muito relevantes, a manutenção e o monitoramento
da biodiversidade urbana, como um aspecto que ele tem que ser considerado com a conservação dos
ecossistemas das espécies, do patrimônio genético já nas diretrizes da lei. O planejamento e a
garantia do saneamento básico do município ele também passa a ser considerado fortemente com
todos os princípios dentro da nova proposta de lei. Um aspecto muito importante é a promoção da
mitigação das emissões de gases do efeito estufa na cidade que logicamente em 1991 esse não era
um aspecto que estava sendo considerado. Hoje ele está na ordem do dia das discussões, então essa
lei no seu instrumento já tem essa previsão também da ação relacionada a promoção da mitigação
das emissões e também da adaptação às mudanças climáticas. Aí eu destaco um aspecto de extrema
importância, nós levarmos essa discussão também para a Câmara, nós temos já o nosso plano de
ação climática de Curitiba. Ele foi aprovado no final do ano passado, foi instituído através de
decreto, o Decreto nº 1670/2020, acho que é importante que todos conheçam esse plano. Ele tem
todo o inventário, tem a análise dos inventários das emissões de gases e do efeito estufa. Nós temos
um procedimento para que esse inventário seja atualizado a cada dois anos. Então agora não vão
mais ficar defasadas as informações de emissão. E o que se espera do acordo de Paris e o que
pretendemos para 2050 para a ação da chamada cidade livre em carbono. E que tipo de ação é
necessária e que se faça. Estamos tratando aqui que esse plano seja incorporado dentro do Plano
Diretor da cidade, junto com o Plano Setorial, juntamente com IPPUC e dentro do próprio plano de
governo e sendo uma forma que ele trabalhe com todas as demais ações para que a gente cumpra
esse objetivo. Embora a nova lei ela tenha uma parte falando das mudanças climáticas, logicamente
que é uma parte curta, ela não esgota o assunto, ela apenas estabelece as diretrizes. Temos um plano
de ação climática já instituído por decreto e pretendemos fazer uma lei específica e aí vai ser muito
importante o papel da Câmara, penso vereadora que já pode ser uma próxima pauta nossa para a
Comissão de Meio Ambiente, uma proposta de ação climática que possa subsidiar a criação da lei
das mudanças climáticas que é de extrema importância para a cidade e como eu disse para toda a
sociedade, realmente ser bastante envolvida nesse processo. O outro aspecto importante também
que traz é com relação ao incentivo, forte incentivo ao uso e dentro está inserido também no plano
de ação climática ao uso das energias renováveis que passou a ganhar recentemente, nós já temos
diversas ações implementadas com uso das energias alternativas, hoje o nosso Palácio Solar, nosso
Palácio já possui energia solar e supre cerca de 50% do consumo e o restante é suprido, temos nossa
geração de central hidráulica no Parque Barigui, temos já a energia solar no Jardim Botânico na
nova galeria das quatro estações, temos o salão de atos, o IMAP e temos o grande projeto que já
estamos com o projeto finalizado apoiado pelo C40 e eu destaco que também Curitiba tanto no
aspecto das emissões de gases efeito estufa, com relação ao plano de ação de clima como do
programa que nós chamamos Curitiba mais energia tem tido apoio de C40 que é o grupo que reúne
as maiores cidades do mundo no enfrentamento às mudanças climáticas. Então nós tivemos o apoio,
inclusive financeiro no desenvolvimento desse projeto e estamos inseridos no contexto, fazemos
parte do grupo do C40 que hoje já são mais de 50 cidade, mas continua sendo chamado de C40.
Outro aspecto também que embora tenha legislação específica, nós mantivemos uma parte, uma
seção específica falando do tema é sobre as unidades de conservação que recentemente no ano
passado também foi aprovada a Lei nº 15.744/2020, na Câmara Municipal com relação ao sistema

municipal de unidades de conservação. Então é um tema que ele tem uma legislação específica, mas
ele está inserido na lei da política ambiental como então poderia deixar de ser considerado. Outro
tema também bastante relevante que ganhou um apelo da sociedade nos últimos tempos e não era
previsto na lei anterior é a proteção animal. Então embora da mesma forma tenha legislações
específica pretendemos trabalhar um código de proteção ambiental com uma lei mais ampla e
trabalhar com vocês esse projeto na Câmara que já tem um projeto em discussão, mas em alguns
aspectos de ordem legal que ele tem problemas na tramitação a intenção nossa é transformá-lo em
um novo código da proteção animal, porém esse tema ganhou destaque nessa nova lei da política
ambiental da cidade. Outro tema relevante que tem sido considerado é além da participação da
comunidade também em todos os processos de planejamento de ação ambiental é também o
controle social que nós já previmos isso no plano de saneamento, já temos a Câmara Técnica de
controle social vinculado ao Conselho Municipal de Meio relacionado a saneamento e isso passou a
ser um destaque também na nova lei e nesse aspecto também o Conselho Municipal de Meio
Ambiente passou a ter a previsão agora como um conselho paritário integrado por 18 instituições,
sendo 9 do poder público e 9 da sociedade civil. Já havia sido ganho esse formato, previsto agora na
lei maior da política ambiental que é um aspecto também bastante relevante e passa ser considerado
dessa forma.
Outro aspecto também é com relação às autuações e penalidades a lei anterior ela tinha previsão
ainda em UFC’s que é a unidade fiscal de Curitiba, que foi extinta em 2019, então agora já é a
previsão do valor de multa que vai de R$ 120,00 a R$ 120.000,00 por essa nova lei. Claro que
dependendo da infração ela pode ser aplicada diariamente entã;o esse valor pode ser muito superior
a isso e nós usamos também o que é previsto na lei de crimes ambientais como se tratam de
infrações. então hoje as infrações ambientais podem ter uma penalização e financeira bem superior
ao que se tinha no passado, além de disciplinar melhor todo o rito de garantia da ampla defesa, do
processo de recurso, enfim com toda essa clareza na lei maior.
Basicamente esses aspectos que eu destaco como grandes diferenciais dessa nova proposta. E acho
que a discussão que nós vamos ter na Câmara ela é de uma maneira muito tranquila se o projeto de
lei foi encaminhado em 2020, nós não temos uma situação de urgência na aprovação por conta de
que todos os aspectos da política ambiental do município seja na proteção de áreas verdes, seja no
controle da poluição, seja na proteção animal e outras esferas já possuem amparo por leis
específicas, ento enquanto se discute, a 7833 em cumprindo o papel dela aqui e cumprirá o papel
dela até que a nova lei seja aprovada. Então nenhum aspecto ambiental da cidade fica descoberto
não nada assim em termos de urgência de forma que é possível que se faça ampla discussão como
tem que ser para a construção dessa lei e para que nós tenhamos e continuemos como disse a
vereadora é sendo vanguarda nos aspectos ambientais. Então isso que eu gostaria de destacar e eu
fico a disposição para participar do debate e para as contribuições hoje e na sequência que acho que
vamos ter outras discussões desta lei.
Muito obrigada!
Deputado Goura
Boa tarde, vereadora! Vou ser muito breve, mas quero parabenizar essa audiência pública
importantíssima que está acontecendo, saudar a vereadora Maria Leticia, e também vereador Nori
Seto, Presidente e vice-presidente da Comissão e todos os vereadores também, Secretária Marilza,
obrigado pela sua apresentação em seu nome saudar todo o corpo técnico da nossa prefeitura de
Curitiba e quero saudar especialmente aqui em nome da Professora Tamara toda a ciência,

cientistas, as universidades, as nossas universidades, em nome da Jessica, os ativistas,
empreendedores e todos aqueles que lutam em nossa cidade e tem essa vanguarda na prática
também. Eu vou ser muito breve, Marilza e meus amigos e amigas. Pensando assim, vereador
Leonidas falou um ponto muito importante que a gente tem que pensar Curitiba na sua integração
metropolitana e nesse sentido eu creio que toda a discussão que a Câmara vai fazer ela precisa
urgentemente dessa conexão pelo menos com nosso núcleo urbano central, os 14 municípios,
lembrando da crise hídrica, da questão de resíduos, da questão animal, como a secretária colocou e
que quero me colocar desde já a disposição secretária e vereadora para que nós na Comissão de
Meio Ambiente na Assembleia Legislativa possamos ajudar nesse processo de discussão com a
COMEC, com o Governo do Estado e com as Prefeituras, então nós podemos replicar de certa
forma essa urgência que hoje tá sendo feita aqui, na Assembleia Legislativa para aprofundar o
debate. Como o vereador Leonidas já trabalhou justamente na antiga secretaria de assuntos
metropolitanos, a gente precisa ter essa integração total, acho que esse é um ponto central. Sem isso,
os nossos planos, as nossas intenções vão ficar aquém do necessário. Também a gente precisa ouvir
a sociedade, a prefeitura apresenta um projeto com muitas virtudes, muitos pontos positivos, mas eu
tenho certeza que nessa construção com as universidades, com as entidades, com os indivíduos e
parabenizar vereadora Maria leticia que você construiu aqui uma miríade de especialistas de amigos
e amigas que têm muito, muito a contribuir. Então eu acho que se a Prefeitura ouvir a sociedade, a
gente vai ter o melhor plano com toda a certeza e por fim a gente tá falando de urgência climática, a
gente está falando sim que por mais que a legislação ela tenha esse tempo com a pandemia, com as
dificuldades, pra gente lidar, mas a gente precisa agir com urgência no sentido de urgência de uma
cidade lixo zero, uma cidade que reduza a poluição do ar que proteja os animais que tenha educação
ambiental e eu quero convidar também todos e todas a uma discussão ocorrendo para a realização
da conferência popular de habitação de interesse social e moradia em Curitiba, Secretária Marilza
em seu nome quero convidar a Prefeitura a participar desse processo, que a gente possa justamente
como a senhora colocou, não vai ter uma política ambiental de excelência se nós não
contemplarmos justamente a justiça social, junto com a preservação do meio ambiente. Então essa
transversalidade do tema, a gente falar sim de moradia, de bicicleta, de saneamento, de alimentação,
Brasil tá entrando de novo no mapa da fome, a gente sabe que a miséria e a pobreza vão ter
impactos ambientais então a gente precisa agir nessa direção. Agradeço o espaço, vereadora Maria
Leticia, mais uma vez parabéns, e a Débora Albuquerque vai estar acompanhando aqui até o final e
vai encaminhar para a nossa Comissão. Muito obrigado a todos! Parabéns!

Eloy Casagrande Professor UTFPR
Olá boa tarde a todos e a todas! Gostaria de agradecer Maria Leticia pelo convite, a Câmara
Municipal também, Secretária Marilza, os colegas acadêmicos, os colegas ambientalistas, os
colegas políticos também presentes e gostaria de dizer primeiramente que eu acho que já foi tocado
no início pela Secretária Marilza e até pelo Goura também que nosso norte agora é tentar minimizar
as mudanças climáticas, tentar fazer com que a cidade se torne mais resiliente para o que vem pela
frente ainda. A pandemia foi só uma amostra do que pode acontecer de muito pior do que vai vir aí
com os dados científicos, nós temos já catalogados em relação ao aumento do aquecimento global,
os acordos que ainda não estão sendo cumpridos, as medidas estão sendo atrasadas, as inércias de
governos federais, estaduais, municipais, enfim, em tratar desse assunto em prioridade. Então pra
mim todo o norte que deve ser dado a uma política municipal tem que pensar nisso agora, todos

aqueles capítulos que estão ali, tem que estar com esse norte, de a gente ter uma cidade carbono
zero, carbono neutro, voltando às políticas sociais, ambientais, econômicas para isso. Isso passa por
resíduos, isso passa por mobilidade, isso passa por construção, isso passa por alimentação, educação
ambiental, economia e aí não vejo papel de uma única secretaria poder estar tocando sozinha uma
política de meio ambiente. Aí eu penso que nessa discussão que não vai se esgotar aqui em uma
primeira reunião, nós temos vários atores na sociedade que podem contribuir além das
universidades e além da competência das nossas organizações ambientalistas, quadros técnicos
excelentes que fazem um trabalho muito bom para a cidade. Parabenizo o relator Marcos Vieira que
chamou os ambientalistas a fazer uma análise na lei e fazer já os comentários, Maria Leticia já faz
uma proposta de vanguarda aí para tratar a questão do lixo orgânico, da separação do resíduo
orgânico da compostagem como nós sabemos 50% dos resíduos orgânicos são domésticos, são
coletados ainda de forma tradicional de colocar em um pacote de plástico e levar para um aterro
sanitário quando a gente poderia estar aproveitando essa matéria-prima, inclusive vincular isso às
hortas comunitárias, ao projeto da fazenda urbana, que até Universidade Tecnológica participa
como parceira, Professora Tamara está aqui também presente, e eu acho que nós temos que integrar
um pouco mais os munícipes, principalmente, não podemos estar falando de uma política municipal
sem como o Goura falou sem a integração da região metropolitana, é impossível fazer uma política
de recursos hídricos se a gente não for tratar os rios também que entram em Curitiba já poluídos,
que entram contaminados, então uma integração dessa política é fundamental agora que haja
reuniões com a COMEC, com os municípios, com os Prefeitos, com secretários de meio ambiente
da região metropolitana, porque não podemos continuar falando de uma cidade ecológica com os
rios que nós temos. Não podemos continuar falando dessa forma, sempre falando de vanguarda, de
ecologia, quando ainda temos os rios dessa forma em Curitiba. Isso causa muita má impressão
somente aos cientistas que tratam de fazer das análise de qualidade da água dos rios de Curitiba
acabam encontrando após 30 anos falando de meio ambiente que os contaminados com a política
hídrica para essa questão é importantíssima, a integração da participação nas ONGS, a participação
das universidades nesse processo. Acho que Curitiba precisa aprender a trabalhar mais em parceria
para seguir com a universidades para seguir com as ONGS nas ações, na direção dos recursos, na
forma como a gente discute os processos, nós temos que ter gestões mais democráticas, mais
abertas, participativas, para que a gente possa em conjunto da sociedade quando for cobrada a
Secretária Marilza que todos devem participar, nós queremos participar do processo de decisão
também, queremos participar do processo de construção, não somente receber uma lei pronta para
depois a gente poder estar discutindo, nós queremos participar do processo de construção de tudo
isso, e das ações necessárias para trazer uma cidade mais ecológica realmente no sentido da palavra.
Nós precisamos dessa participação, nós precisamos dessa abertura, nós estamos falando da gestão
de resíduos, temos que lembrar que Curitiba apesar de 30 anos estar ainda em um processo pioneiro,
nós não aumentamos nosso índice de separação de resíduos sólidos, nosso índice é muito baixo
ainda, não temos a inclusão dos catadores como deveria ser, nós temos uma categoria ainda de
pobreza enorme dos catadores, nós temos que melhorar essa inclusão de catadores nesse processo
como o Goura ressaltou, é um processo social em todos os sentidos, as questões das moradias, nós
temos oportunidade única de trabalhar junto com a Secretaria de Meio Ambiente para resolver mais
de 300 áreas de ocupação que tem córrego e tem rios que estão sendo contaminados aí e trazer
processos construtivos inteligentes, mais sustentáveis, trazer uma economia circular em volta disso
e como nós estamos falando em mudança ambiental estamos falando mudança econômica de
direcionamento econômico, então nós temos que trabalhar em programas de trazer um novo modelo
econômico para Curitiba que seja um modelo de economia circular, onde integre as questões sociais

e ambientais, questões de resíduos e traga renda para essas pessoas. E não é uma Secretaria só que
vai fazer isso, aí são todas as secretarias, participativas, e tem que ter aí um balanceamento de forçar
também, não pode ser uma secretaria, um IPPUC, uma outra secretaria de obra uma outra secretaria
que tenha mais que impõe muitas vezes a sua vontade acima do meio ambiente. Nós temos que
trabalhar isso em conjunto e ter um equilíbrio de forças de todas as secretarias e que a palavra final
aí é a palavra ambiental social, não tem como discutir isso mais. Nós estamos no limite, estamos no
limite de uma calamidade pública, uma calamidade no país inteiro em relação a pandemia, a gente
pode entrar em um limite pior ainda em relação à questão ambiental. É preciso que haja esforços
muito maiores do que estão feitos agora. Questão da mobilidade também não podemos admitir uma
cidade com modelo de transporte dito modelo de transporte coletivo, temos uma frota de um milhão
de carros e incentivamos mais carros andando na rua. Cadê o projeto de ciclomobilidade, cadê o
projeto integrado com a região metropolitana com ciclomobilidade. Então todas essas leis que estão
ditas aí precisam tornar ações contundentes agora, ações que levem para frente tudo que a gente tem
de dados científicos na universidade, de teses de doutorado, de estudos que mostram um caminho,
um direcionamento, junto com os estudos das ONGS com ações das ONGS. É preciso mais que a
gente olhe para Curitiba de forma participativa, de forma que todos atores possam colaborar com os
dados científicos com as ações ambientais das ONGS e participação do Estado, com recursos
dirigidos para isso, nós temos que aumentar áreas verdes, não tem como a cidade estar expandindo e
não podemos estar subjugado ao interesse imobiliário, então a discussão de zoneamento é
importantíssima na lei, a discussão de zoneamento com o IPPUC com as outras secretarias, mas a
questão ambiental aí tem que prevalecer, nós temos parques que foram criados em Curitiba que não
tem infraestrutura, que precisam de infraestrutura, por exemplo, a estação ecológica de campos
naturais Teresa Urban, criados já antes da primeira gestão desse governo e até agora não uma
infraestrutura, antes que aquilo acabe sendo invadido ou outros problemas. Tem uma série de
situações que tem que se trabalhar. O Bosque Bom Retiro uma reivindicação da comunidade de
Curitiba, 12 mil assinatura Marilza tá lá, que nós criemos um bosque no Bom Retiro que
preservamos essa área que é primordial para a área central de Curitiba, que não entregamos isso
simplesmente para o interesse imobiliário, interesse das construtoras, das incorporadoras, nós
precisamos da sociedade, que ela participe de tudo isso, o que a gente tem pra dizer é que sempre
estamos disponíveis a trabalhar juntos, nós sempre estivemos com a criação do projeto escritório
verde, por exemplo na Universidade que vai fazer agora 10 anos, nós fizemos vários fóruns do
plano diretor, vários fóruns de discussão com o IPPUC, com secretaria de educação e muitas vezes
fica só no papel, só na discussão e as coisa não avançam. É preciso que a gente trabalhe um pouco
mais nas ações e que elas sejam colocadas em prática e para isso a gente está aqui, está aqui pra
sermos colaboradores, não queremos ser só os críticos, vamos fazer críticas, vamos continuar
fazendo crítica, mas a gente quer colaborar porque a gente tem competência técnica e científica para
isso, tem a universidade, tem as ONGS, tem todos os profissionais que estão aqui presentes, eu
tenho certeza que podem colaborar muito para que Curitiba seja muito melhor do que nós temos
agora.
Muito obrigado, Letícia.
Betina Bruel
Boa tarde meus cumprimentos às autoridades do poder público, aos componentes da mesa, a
Secretária Marilza, Professor Eloy, Dr. Fillipe, aos profissionais e colegas da área ambiental e aos
demais presentes, é muito bom estar entre amigos, eu agradeço o convite da comissão ambiental,

em especial a Vereadora Maria Letícia para compor a mesa representando a sociedade civil. Eu
espero estar à altura de cumprir essa missão de ser a porta-voz hoje da sociedade civil organizada
nessa audiência pública tão importante de representar as pessoas que tem contribuído com o avanço
das políticas do meio ambiente em Curitiba. Primeiramente, antes de eu falar sobre o conteúdo do
projeto de lei eu gostaria de ressaltar a importância desse momento, assim como vários colegas já
ressaltaram de construção coletiva, de trabalho colaborativo entre os diferentes setores da
sociedade, e é nesses momentos que a democracia se fortalece, se consolida, nós não podemos abrir
mão disso. Eu arrisco dizer que o meio ambiente é um dos temas mais complexos e mais
desafiadores do nosso tempo, e com a crise ambiental global que se estabeleceu é um problema
altamente complexo é imprescindível essa união de esforços e de massa crítica na busca de soluções
e caminhos saudáveis. Então, eu gostaria de reforçar a importância do poder Executivo convidar a
sociedade, através de câmaras técnicas por exemplo, a participar desde o início desses processos de
elaboração ou de revisão de leis. Curitiba se destaca como um Polo de cidades que abriga entidades
do terceiro setor que trabalham há décadas pela conservação e mais todo o corpo acadêmico de
universidade altamente qualificado e disponível. Então seria bom desde o início a gente poder estar
junto para gente construir junto. Isso que é tão importante. Bem essa lei é o cerne de toda a política
de Meio Ambiente, enfim ela é a política, ela é ampla, abrangente, mas eu vou focar em três
aspectos, em muitos debates que a gente achou importante enfocar: segurança hídrica, a integração
de Curitiba com a região metropolitana e as reservas particulares do patrimônio natural. Bem
quando a gente fala de segurança hídrica a gente já tá falando da integração com a região
metropolitana, e segurança hídrica não é citado em nenhum momento nessa política, e é muito
importante esse termo específico aparecer, porque a gente não pode deixar de falar de segurança
hídrica em uma grande metrópole como Curitiba. Nós estamos vivendo a maior crise hídrica de
todos os tempos, há mais de um ano, os rodízios vem acontecendo então é muito importante a
segurança hídrica aparecer ser um pilar aí na política. Então muito importante lá no capítulo I onde
fala dos princípios fundamentais e diretrizes: garantir a segurança hídrica no município atuando na
proteção das áreas produtoras de água em parceria com os municípios metropolitanos em instâncias
responsáveis seria uma diretriz muito importante de ser incorporada. Garantir a segurança hídrica e
falar das áreas produtoras de água em parceria com os municípios metropolitanos. Mais abaixo
quando fala dos instrumentos é prevista a política, o plano Municipal de Saneamento Básico, mas
poderia ser Plano Municipal de Saneamento Básico e Segurança Hídrica ou um plano específico,
Plano Municipal de Segurança Hídrica elaborado em conjunto com os municípios produtores de
água na região metropolitana, a concessionária de água e esgoto, no caso a Sanepar e os comitês de
bacia. Então é de se pensar de fazer um Plano Municipal de Segurança Hídrica, dada a relevância
deste tema. Bem lá na seção 10, do Plano Municipal de Saneamento Básico, vejam ali fala que este
plano deve contemplar os quatro serviços básicos de saneamento que é o abastecimento da água
potável, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem e manejo das água
pluviais, veja a gente ainda tá enfocando a infraestrutura cinza no saneamento, então é muito
importante a gente colocar aqui a proteção dos mananciais de abastecimento como um dos quatro
serviços básicos de saneamento. A gente tem que pensar nisso de uma forma mais abrangente e
tratar a segurança hídrica então integrada com a região metropolitana. Isso a gente não pode perder
de vista. Então lá no capítulo 5 é dos recursos hídricos fala, a gestão dos recursos hídricos em
consonância com as demais instância do poder público, usuários, sociedade civil, tem como
objetivo central a percepção da conservação da água, por que não propor a implantação de um
Consórcio Municipal de conservação de recursos hídricos. Inclusive foi o Nícolas Kaminski da
SPVS que trouxe essa sugestão quando a gente estava trabalhando com o Marcos Vieira e Maria

Letícia nas sugestões. Então buscando investir recursos e buscando realizar ações para conservação
das áreas de manancial, um consórcio Municipal focado nisso, integrando ações de conservação e
restauração e pagamento por serviços ambientais, a gente considera isso muito importante é algo
para se pensar. Bem lá na sessão I que fala do abastecimento, então ali fala considera-se
abastecimento de água infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água
potável, captação enfim. Aqui de novo se enfoca na infraestrutura cinza e a gente precisa se a gente
fala de água a gente não pode abrir mão e não pode perder a oportunidade de falar da infraestrutura
verde como produtora de água. Então pode-se colocar lá né, a atividade de infraestrutura verde e
cinza instalações enfim, aí o texto a gente vê, mas o que a gente não pode perder é a ideia de
trabalhar de se internalizar o conceito da infraestrutura verde quando a gente está falando de
mitigação às mudanças climáticas e produção de água, isso é muito importante.
Bem no Plano Diretor, a lei de 2015, traz uma diretriz muito importante que poderia ser interessante
que poderia ser incorporada nessa política. A diretriz 26 do plano diretor fala assim promover
políticas públicas e de gestão ambiental e conservação de biodiversidade integrado ao território da
região metropolitana. Essa diretriz poderia estar lá no capítulo 1, nos princípios fundamentais e
diretrizes. Falando dessa integração, Curitiba não é uma ilha, não está isolada. Então, a nossa
sugestão é que seja colocada como uma diretriz essa integração. Bem lá na seção 11 da política de
mitigação e adaptação à mudança de clima é um avanço, é um ganho muito importante constar isso
nessa política, mas além de realizar a atualização periódica dos inventários dos sumidouros de gases
de efeito estufa é importante estabelecer um plano de conservação e de restauração das reservas
naturais que são os sumidouros, porque aqui fala-se dessa atualização periódica mas não um plano
de conservação e de restauração, mas acho que seria importante e apoio à criação de RPPN também
nessa fontes de absorção de carbono. Lá na Seção 13 da política de conservação de biodiversidade,
aqui é muito bom porque fala, o município de Curitiba estabelecerá a política de conservação da
biodiversidade, isso também é um grande avanço dessa política, porque já está previsto no Plano
Diretor, plano setorial de conservação de biodiversidade fala que então consideramos os limites
urbanos e demais municípios da região metropolitana. Bem, então isso a gente não pode de novo
perder a oportunidade de resguardar uma outra importante diretriz do plano diretriz que é promover
a criação de um fundo metropolitano para a conservação da natureza, então isso está no plano
diretor é a diretriz 33 e de repente trazer ela para essa política dá um maior peso e pressionar
mesmo as instâncias do poder público a pensar a melhor forma de instituir esse fundo
metropolitano, porque em vários locais dessa política também fala dos repasses dos consórcios de
Curitiba, mas por enquanto a gente não tem algo concreto disso, seria interessante pensar nisso.
Algo que a gente considera bem importante que seja uma ferramenta de conservação e manejo é o
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Curitiba tem o seu plano, mas
ele tá engavetado, esquecido, empoeirada, então de repente inserir em algum momento desenvolver
as ações previstas no Plano Municipal de Conservação ou de repente atualizar esse plano porque
está em consonância com a Lei nº 11.428/2006, que é a Lei da Mata Atlântica e tudo isso tem a ver
também, a gente tá falando de Política de conservação de biodiversidade, a gente não pode deixar
de fora as reservas particulares do patrimônio natural municipal. Veja, hoje Curitiba se destaca no
cenário nacional como a cidade que tem mais RPPN’s, algo muito importante para nós e isso é fruto
de um trabalho que vem sendo desenvolvido há anos pela secretaria do meio ambiente em parceria
com a SPVS, daí disso a APAVE surgiu de todo esse movimento dos proprietários de RPPN’s e hoje
tem 34 reservas, 34 reservas que protege 41 quase 42 hectares. Então lembrando para quem não
sabe, 75% do verde que a gente vê em Curitiba é de propriedade particular, está nas mãos desse
proprietários então em vários pontos dessa política é possível de instituir as RPPN’s no capítulo que

trata das unidades de conservação, das mudanças climáticas são vários pontos. Inclusive a gente até
já sugeriu, a Apave sugeriu na revisão que encaminhou para a Maria Leticia e Marcos Vinícius.
Então é importante a gente falar nas RPPN, tem se mostrado uma estratégia muito eficiente de
conservação de biodiversidade, captura de carbono, inclusive. Bem, nos nossos debates, anteriores a
essa audiência pública surgiu uma dúvida lá no final da lei onde fala das sanções e penalidades
como a Secretária Marilza já falou e esse teto das infrações gravíssimas de até 120.000 você falou
que isso pode ser por dia, mas eu não sei acho que ainda está um pouco confuso. Eu acho que
merecia um olhar, porque às vezes 120.000 não é nada para um grande empreendedor que aí vai
comprometer todo o meio ambiente vai degradar, paga a multa e enfim, eu acho que seria
importante a gente debater um pouco mais essa questão das penalidades. Bem, então eu agradeço
pela oportunidade e acho que que esqueci de falar isso, mas eu estou vice-presidente da associação
dos protetores de Curitiba e região metropolitana, sempre trabalhamos em parceria com a secretaria
do meio ambiente, sempre no trabalho muito produtivo e continuamos disponível para deixar essa
política bem altura, né da nossa cidade nesse momento tão complexo que nós estamos vivendo e
possivelmente ela vai perdurar por algumas décadas como a atual, então nosso compromisso de
fazer o nosso melhor. Muito obrigada.
Rafael Ferreira Fillipin
Bom eu agradeço a oportunidade desde logo já faço o meu comprimento a todas as autoridades
presentes na pessoa da vereadora Maria Letícia, eu quero também cumprimentar os membros desta
Mesa que estou fazendo uso da palavra tem sido um prazer poder ouvir a todos e aprender com
vocês todos. Quero também cumprimentar os queridos amigos que identifiquei aqui na tela, meu
querido, amigo Raphael Rolim, meu querido amigo Aristides Athayde, meu querido amigo
Professor Eloy Casagrande, meu querido amigo Clovis Borges que militam ha décadas na questão
ambiental aqui da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. O que nós preparamos em nome da
Ordem dos Advogados do Brasil é de fato uma contribuição muito singela ainda em função das
circunstâncias. Então faço aqui mea culpa por causa da precariedade com que nós conduzimos essa
análise e essa nossa contribuição porque de fato tivemos muito pouco tempo para colaborar mais,
mas fico muito aliviado com a fala da nossa secretária Marilza que diz que não há pressa no debate
desse texto porque haverá outras oportunidades para nós podemos amadurecer aquilo tudo que
precisa de fato ser muito bem analisado e muito bem alinhavada para que possamos mais uma vez
ter uma norma de vanguarda aqui na nossa cidade de Curitiba. A metodologia que a Ordem dos
Advogados utilizou para fazer a sua contribuição na construção formal foi encaminhada nesta
manhã pela nossa presidenta Doutora Patrícia Pelanda que por sua vez encaminhou o resultado de
um trabalho de mais de uma semana de vários grupos de trabalho e que por sua vez se debruçaram
sobre o texto e que de forma muito humilde nós fazemos aqui a colaboração de forma resumida vai
ser impossível de a gente fazer uma análise aprofundada até não só do projeto de lei em si, mas
também de todas as contribuições que os colegas alinhavaram durante essa semana e que ontem foi
objeto de deliberação da nossa comissão direito ambiental no sentido de colaborar com a câmara
dos vereadores para que esse texto seja de fato aprimorado. Mas antes de mais nada, acho que cabe
aqui parabenizar a iniciativa do Poder Executivo e do Poder Legislativo municipais de retomar o
debate sobre uma lei de política municipal de meio ambiente. Isso é essencial, isso é um tema como
o Professor Eloy Casagrande registrou, é um tema essencial e precisamos de uma modernização
nesse sentido. Agora evidentemente toda proposta humana, todo empreendimento humano é
passível de sofrer obviamente ajustes, críticas e melhorias e imbuídos desse espírito e para

colaborar com aquilo que nos cabe. Nós não estamos aqui para fazer colaborações de cunho
político. O papel da Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel que se limita a defesa da
cidadania que é algo absolutamente essencial no estado democrático de direito, mas que
principalmente colabora aqui, com o texto legislativo propriamente dito. Então evidentemente vou
evitar de tecer maiores comentários sobre o conteúdo da lei e nós vamos nesse primeiro momento e
aí obviamente isso pode mudar no futuro, mas nesse primeiro momento a nossa principal
contribuição é com relação ao texto legislativo propriamente dito. Algo que foi unânime na nossa
discussão interna na comissão de direito ambiental é que era um texto sem sombra de dúvida de
vanguarda em 1991, mas que em função de uma série de novidades que estados, que a própria união
e que o próprio município legislou de lá para cá, esse texto, ele ficou para anacrônico, esse texto
precisava realmente ser modernizado. Então a iniciativa de modernizar esse texto é realmente muito
importante para que a legislação municipal e a nossa e consequentemente administração Municipal
de Meio Ambiente esteja em sintonia com aquilo que é encontrado no estado da arte. Ou seja, que
esteja realmente em sintonia com aquilo que há de melhor. E essa á a preocupação que norteou por
assim dizer o trabalho da nossa comissão, dos nossos grupos de trabalho e de todos os colegas que
se debruçaram sobre o texto e que na última semana produziram a toque de caixa um conjunto de
sugestões.
Essa colaboração então tem um caráter estritamente jurídico e qual foi o grande enfoque dela,
manter a simetria federativa, porque justamente, os colegas que me antecederam já falaram,
Curitiba faz parte de um contexto da Região Metropolitana, do EStado do Paraná, do BRasil e
portanto do mundo. Então é essencial que o texto legislativo curitibano esteja em sintonia com
aquilo que está em vigor no âmbito das Convenções internacionais, no âmbito da nossa
Constituição e da nossa Legislação Federal e também no âmbito Estadual Paranaense. Essa
preocupação, então, foi o norte que indicou os trabalhos da nossa comissão, de modo a que o grande
objetivo, era justamente identificar no texto, no texto posto, aquilo que poderia de certa forma levar
aquilo que nós do ramo jurídico chamamos de antinomias, ou seja, normas que possam estar
aparentemente em contradição umas com as outras, então justamente isso, o trabalho que a gente se
esmerou a fazer nos últimos dias, foi justamente identificar esses pontos cuja redação poderia ser
eventualmente ajustada para evitar justamente antinomias, porque daí mais tarde acaba aprovado no
legislativo com esse tipo de problema, nós poderíamos ter problemas do ponto de vista
constitucionalidade e evidentemente não teríamos feito na realidade que nós gostaríamos. Então, a
primeira colaboração então que nós podemos fazer antes de mais nada é justamente a partir
inclusive das falas dos colegas de mesa que me antecederam mostram de forma bastante
interessante que talvez nós precisamos dar um passo atrás para verificar se estamos com esse texto
hoje, se estamos diante de uma proposta de Política Municipal de Meio Ambiente ou nós estamos
diante de uma proposta de Código Ambiental Municipal. Eu vou tentar rapidamente ponderar a
diferença de uma coisa para outra porque assim a codificação é na realidade fruto de um tempo,
fruto de uma época de uma uma visão de mundo que pretendia ser total que pretendia ser
abrangente que pretendia ser confiável no sentido de que não há mais nada do que nós não
precisamos nos preocupar tudo está no código. Essa visão é caudatária do iluminismo do século das
luzes e foi de fato praticado e nós temos vários códigos em vigor no Brasil mas no seio da nossa
comissão nós poderemos o seguinte: uma legislação que pretende ser totalizante, codificadora
abrangendo todos os temas possíveis ela muito provavelmente não vai chegar nesse objetivo porque
sempre vai deixar alguma coisa de fora e aí a primeira ponderação que nós fizemos no nosso texto é
que uma política Municipal de Meio Ambiente não precisa ser tão abrangente assim ou ainda
abraçar tanto os detalhes assim, podendo ficar um passo atrás nas diretrizes realmente. Ouvindo as

falas dos colegas eu percebo justamente esse anseio. Seja as colaborações são no sentido, olha só
acho que talvez a gente possa amadurecer um pouquinho mais essas diretrizes e quem sabe
formalizar no texto normativo desde logo essas novas diretrizes de modo a permitir que o trabalho
legislativo da câmara dos vereadores apoiado pelas iniciativas do Poder Executivo venham no
sentido de ir complementando passo a passo essa legislação de modo daí a criar diplomas
específicos e daí bem verticalizados nos mais variados que por sua vez decorrem logicamente dessa
lei maior essa lei guarda-chuva, a lei mais geral da política do município. Então essa é a nossa
primeira grande sugestão que talvez possa ser mais importante porque é muito provavelmente
acabaria inclusive facilitando porque vamos imaginar que durante o processo legislativo alguns
pontos mais polêmicos, causam algum desconforto e daí causa alguma resistência e daí o texto não
avança na provação por conta de uma residência particular quando num ponto específico então é
algo que talvez a gente possa colaborar nesse sentido e se tivermos um pouquinho mais de tempo a
gente vai poder te revisitar o texto nesse sentido, mas desde logo, nós já fizemos algumas sugestões
que nos cabia fazer de sugestões de ajustes no texto de modo a fazer com que ele possa realmente
não trazer maiores problemas no que concerne a antinomias. E as nossas sugestões foram focadas
nos seguintes pontos: na definição de interesse local porque precisamos ter de fato uma delimitação
daquilo que é possível ao município enquanto entidade competente do ponto de vista constitucional
da sua lei orgânica aquilo que efetivamente cabe fazer. Nós gostaríamos de fazer muitas coisas mas
às vezes assim como e o que é possível de ser feito nos limites da competência municipal de modo a
que mais tarde então a gente possa fazer esse diálogo federativo e complementar as ações
municipais com as ações metropolitanas, estaduais, nacionais e etc. A definição de competências
isso é um tema muito sensível porque de fato até o professor Eloy insiste, olha nós precisamos ter
uma miaior transversalidade nas questões das atribuições ambientais dentro da própria estrutura do
Poder Executivo a abrir algumas ponderações específicas sobre as competências e aí nós tomamos a
liberdade de fazer algumas sugestões na matéria de licenciamento ambiental, proteção animal,
gerenciamento de áreas degradadas, áreas verdes e principalmente na esfera do processo
administrativo sancionador, propondo conciliação, propondo justamente um processo mais
democrático com melhores condições para a gente colaborar justamente com a cidadania na nossa
cidade de Curitiba. Agradeço mais uma vez a oportunidade a Vereadora Maria Letícia, a OAB
segue à disposição para fazer justamente esse trabalho de assessoria jurídica para que a comissão
possa aprovar um texto que seja realmente de vanguarda e faça jus a nossa capital ecológica. Muito
obrigado.

CONVIDADOS INSCRITOS PARA FALA

Raphael Rolim - Comec/ Partido Verde
Boa tarde a todas e a todos, primeiro meu agradecimento, minha homenagem especial a doutora
Maria Letícia que preside essa Comissão, ao Nori, vice-presidente, por essa oportunidade de
podermos debater esse documento talvez seja o nosso principal pilar da gestão ambiental de
Curitiba. Infelizmente muitos aqui não puderam estar presentes na construção da 7833/91, momento
muito importante que colocou Curitiba na vanguarda. Hoje, então temos aí um grande passo para
poder construir essa nova grande política. Bom, fazer uma homenagem, a nossa querida secretaria
municipal do meio ambiente aqui no nome da Dra. Marilza, nossa secretária, tive o prazer de atuar

por quatro anos, foi uma alegria, tenho uma saudade danada de lá, e porque eu falo isso porque
construir a política ambiental de uma cidade não é tarefa fácil. É uma tarefa bastante difícil que
várias gestões construíram, vários funcionários que passaram consumiram e continuam construindo.
O que a gente sempre imagina e tenta fazer é tornar (...). Por isso que eu já vejo com bons olhos, a
questão da construção do novo Conselho Municipal do Meio Ambiente onde nós não temos mais a
proposta de um conselho como a gente diz, um conselho chapa branca, então nós conseguimos
equilibrar a sociedade participando dessa discussão das políticas municipais também pensando
agora na nossa região metropolitana. Agora Comec também, nós nesse ano teremos o início da
construção do nosso grande plano diretor da grande Curitiba. Nosso PDUI - plano de
desenvolvimento urbano integrado, em que teremos a participação de Curitiba, porque não tem mais
como falar só dá Curitiba isolados e sim nós temos que discutir os 29 municípios, as interações
entre eles e não só da questão de transporte, sempre o grande mote da Comec, mas também da
questão do uso e ocupação do solo enfim tem um momento que a gente precisa casar a nova política
ambiental do município e desse PDUI da nossa grande Curitiba. Também vejo com bons olhos a
questão do pagamento por serviços ambientais prestados e aqui eu faço uma homenagem àqueles
com o qual eu milito, direta ou indiretamente são os catadores das cooperativas de materiais
recicláveis e quando a nossa gestão de Curitiba, nós conseguimos fazer o pagamento do serviço
ambiental prestado, então passaram a receber um valor pelo resíduo que chegava nas cooperativas,
esse trabalho foi continuado pela atual gestão. É importante trazer esse tema o PSA, também nessa
política da cidade e também de valorização dos catadores que nada mais fazem do que um baita de
um serviço ambiental e de cidadania ao se organizarem e também a questão das políticas climáticas
não tem como fugir um tema tão novo e deveria atualizar, e também lógico, conservação e
preservação. Para não me alongar muito lógico não esquecendo de agradecer Maria Leticia, meu
irmão Leo Dias, Marcos Vieira, o Sidnei, Carol Dartora, Professora Josete, Nori, Goura, que
floresta produz água, ou a gente começa a cuidar melhor das nossas florestas, ou a gente não vai ter
mais água para beber, hoje eu tô com obra aqui na minha casa, trocando caixa d'água porque a gente
já não aguenta mais essa questão da falta d'água. Então assim, desculpe o termo, mas a água
realmente bateu no pescoço, só que não tem mais água, então temos que preservar floresta, pensar
em conservação e registrar que as cooperativas de catadores promovem a cidadania e também tá
indo já para o final, dentro dessa nossa pandemia, impossível dissociar questão ambiental da
questão de saúde, então a gente começa a implantar políticas concretas de gestão ambiental que nos
levam ao encontro de uma saúde melhor e da nossa vida nesse nosso (...) ou a gente vai ter sérios
problemas. Então agradecer essa oportunidade e colocar a Comec a disposição, é um prazer
encontrar todos os grandes amigos que eu vejo aqui na tela. E é bom que eu vejo que sempre nos
mesmos temas os guerreiros são os mesmos, a gente vai continuar nos encontrando deixar a Comec
de portas abertas e torcer sempre, né Letícia para fazer das teses e das antíteses convergirem para
belas sínteses. Então gostaria de colocar a disposição a Comec onde hoje eu realizo meu trabalho e
também nosso querido Partido Verde Letícia, uma abraço a todos e a todas.

Nicholas Kaminski - SPVS
Considerando que essa última política de meio ambiente perdura há cerca de trinta anos, muita coisa
já foi aperfeiçoada, são muitas pautas ambientais e dispositivos que já existem e que podem ser
inseridos dentro desse novo projeto de lei que está sendo proposto. É interessante que alguns deles
já foram contemplados, mas percebe-se que em alguns pontos pode-se ser muito mais ambicioso,

estratégico e ousado. Ainda mais considerando todo o desafio que vem pela frente, exemplo: o
pagamento por serviços ambientais que é citada no texto, mas que poderia já ter determinado
direcionamentos com vistas a conservar as áreas naturais, áreas de manancial no entorno da cidade.
Além disso, queria colocar também (...) a necessidade de integração com a região metropolitana,
que é cada vez mais evidente, já existem mecanismos para isso que são citados no texto do projeto
de lei, no entanto de maneira dispersa. (...) Talvez um tópico único com relação a essa integração
com a região metropolitana e formas direcionadas para que isso ocorra, ainda mais com Curitiba
sendo uma capital e tendo essa posição de vanguarda e capacidade para fazer isso em conjunto com
o seu entorno seria fundamental. Esse seria talvez um aspecto bem inovador, com visão estratégica
e ousadia e que conseguiria abarcar grandes desafios, principalmente nas mudanças climáticas. (...).
E assim como o Rafael colocou sobre a segurança hídrica, você não tem como deixar de lado o
patrimônio natural, ou seja, biodiversidade, geodiversidade e as áreas naturais. Então, destacar
melhor os mecanismos a serem implantados para conservação dessas áreas naturais que estão na
cidade, não só dentro de Curitiba, mas seu entorno. (...). Nesse contexto, estamos em grupo bem
amplo e diverso de pessoas e instituições e especialidades, que estão dispostas a discutir melhor
esse projeto de lei. (...)
Alberto Paranhos - Diretor de Planejamento do IPPUC
A legislação de zoneamento trata de vários temas, mas um deles nós gostaríamos de ver
harmonizado com a política ambiental de áreas verdes. Seria um abuso o zoneamento entrar no
detalhe de um tema que é melhor tratado na conservação de áreas verdes. Então no capítulo que
trata desse assunto que são os artigos 64 e 65, eu gostaria de sugerir que a lei abrisse uma brecha
para que o zoneamento pudesse por exemplo flexibilizar a altura de determinadas edificações de um
modo que a gente não precise mexer nem na lei de zoneamento, mas também conservar a área verde
como está, o lugar onde ela está, sem necessidade obrigatória de transferência do potencial
construtivo. Isso acontece em vários lugares da cidade, já existem inclusive - eu dou como exemplo
inicial o Parque Pinheiros, onde os prédios convivem perfeitamente com áreas verdes dentro deles,
não há necessidade de fazer grandes exercícios, porém seria importante que nesses artigos houvesse
a brecha para que o decreto de regulamentação mais tarde, como existe hoje o decreto 246 que
infelizmente perdeu vigência, porque estava ancorado na Lei 9.800 de zoneamento, agora ele
precisa de uma nova âncora - eu imaginava que a melhor nova âncora é essa substituta da 7833,
além da 9806 que trata da política ambiental e também das unidades de conservação e outros,
porque a gente conseguia a harmonização entre o zoneamento e área verde, porém flexibilizando a
altura de modo que uma coisa que a construção civil, ou seja a parte edificada não prejudique a
outra que é patrimônio natural, eu queria me focalizar nisso, fico muito feliz da presença por
exemplo da participação e de PSA que é uma coisa que também nos anima e de outros elementos
que tem a ver com esse tema genérico e subscrevo o que falou o Dr. Rafael , representante da OAB
que é bom ter uma lei guarda-chuva, mas que seja amplamente guarda-chuva e que depois aos
pouquinhos vai detalhando em profundidade e verticalizando cada um dos temas que são tratados
nesse grande guarda-chuva, porque se a gente for tentar fazer uma lei muito ampla, muito genérica,
muito abrangente, a cada momento vai ter que fazer uma modificação de um artigo ou outro, porque
as novidades vão aparecendo, as inovações vão surgindo, as novas ferramentas também, e aí a cada
vez que ficar mexendo na lei marco. Então, ter uma lei que seja marco e depois deixar para
legislação específica ou regulamentação daquela operacionalização cotidiana.

Robson Formica - Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
Sobre a questão da água em Curitiba e que também atinge toda Região Metropolitana, no sentido de
que as falas muitas vezes nos dão a entender que estamos surpresos com a condição de
abastecimento ou de falta de abastecimento de água para o povo de Curitiba e Região
Metropolitana, porque ao contrário disso espera-se - aí vou ser bastante crítico nesse sentido porque
é um conjunto de ferramentas - de instituições e de mecanismos atentos e capacitados para
monitorar e averiguar essa situação toda. O que eu quero dizer com isso: que os órgãos, a estrutura
de estado governamental e também não governamental, ela não deveria estar surpresa com a
condição de rodízio e falta de abastecimento que nos atinge porque há estudos, há indicativos que
chegaríamos a essa condição já da década de 90 e mais recentemente no Atlas da água, produzido
pela Agência Nacional de Águas, publicado em 2010 com subsídios e com dados inclusive da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e que
apontava para necessidade da incorporação de novos mananciais e de incorporação de novos
reservatórios para garantir o abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana. E esse
tema, é um tema que deve ser considerado e deve estar no centro da agenda da política de meio
ambiente do município, porque cabe ao município a questão do saneamento em parceria com a
Sanepar no caso de Curitiba. E quais são, e quais foram as ações no sentido da cobrança e
fiscalização por parte da Secretaria do Meio Ambiente para fiscalizar e garantir o abastecimento de
água para a população de Curitiba? Que providências foram tomadas, nem sabendo que havia um
conjunto de recomendações, inclusive uma delas era a construção da barragem do Meringuava que
deveria estar pronta em 2015, só começou a ser construída em 2016 e ainda não foi concluída, ou se
foi concluída, foi recentemente. E que medidas concretas podem ser incorporadas e podem dar
respostas à questão do abastecimento de água em Curitiba e Região Metropolitana. Ainda mais se
tratando de um contexto - como aqui já se falou muito em interdisciplinaridade, articulação com
outras questões em plena pandemia, onde a água é elemento fundamental para garantia da saúde,
para garantia de uma higienização mínima, condições mínimas de vida, para população mais pobre
a fim de proteger-se nesse contexto de pandemia que nos atinge e agrava ainda mais a situação
crítica e caótica de falta da água, de abastecimento de água (...) Tanto de maneira mais geral a
questão ambiental e de maneira mais específica a questão da água, como é o que vem ocorrendo nos
últimos anos, se ela continuar sendo tratada, se ela continuar sendo considerada uma mercadoria,
esses problemas que nos afligem, que nos afetam, que nós temos enfrentado continuarão sendo
recorrentes. Nós temos que construir uma visão de que isso são direitos fundamentais, que devem
ser muito bem cuidados, muito bem zelados, e que isso deve estar a serviço das necessidades
humanas, ambientais, sociais, deste território (...).
João Paulo Mehl - Terraço Verde
Eu faço parte do Terraço Verde, que é uma iniciativa que se propõe a implementar, experimentar e
multiplicar tecnologias sustentáveis e a gente vem fazendo essa nossa experiência há algum tempo e
uma reflexão que eu queria trazer para cá, também não querendo me repetir muito aos demais que já
se apresentaram, mas a gente percebe assim até dialogamos um cenário um pouco distópico, em que
as cidades, os centros urbanos, acabam por ser um guardião da nossa biodiversidade. Em tempos
onde os agrotóxicos tomam conta do campo, os transgênicos tomam conta do campo, a nossa
biodiversidade acaba sendo absurdamente afetada e a gente tem um papel nos centros urbanos por
incrível que pareça de preservar a nossa biodiversidade e preservar as nossas sementes, preservar as

plantas e os animais, enfim, a gente tem um papel bastante importante e dentro disso é importante
saudar tanto a política das reservas ambientais e esses guerreiros da RRNM que cuidam da
biodiversidade na nossa cidade, saudar também aos agrofloresteiros e porteiros urbanos da nossa
cidade, acho que tem uma política que avançou muito com as hortas urbanas, as fazendas urbanas
(...) Eu quero trazer aqui três pontos que eu vejo como centrais e desafios para os centros urbanos
de uma maneira geral e em Curitiba isso não é diferente, a primeira questão é a questão da gestão
dos resíduos sólidos, são milhões que são gastos hoje para enterrar energia e recursos, os resíduos
orgânicos, que aí cabe inclusive uma remixagem, porque foi uma política incrível do passado, da
família folha que era “o lixo que não é lixo, não vai para o lixo”. (...) Precisamos de uma
reestruturação dessa política e trazendo não só uma necessidade de rever a atual forma como nós
tratamos os nossos resíduos, mas buscando distribuir e descentralizar na cidade essa gestão dos
resíduos, fomentar que empresas, empreendimentos, condomínios façam seu próprio espaço, que a
gente possa ter uma gestão de energia mesmo - o que é a compostagem, o que é a biodigestão nos
territórios (...). O segundo ponto que eu queria trazer são as enchentes, as enchentes assolam as
áreas mais vulneráveis, mas também centros, bairros e regiões da cidade bastante nobres que sofrem
em demasia com as enchentes, isso se dá pela constante impermeabilização da cidade: asfalto,
tijolo, concreto, cada vez mais dominando o espaço urbano, a gente sabe que a cidade tem por
finalidade concentrar as pessoas, mas a gente precisa olhar tanto para os nossos rios que boa parte
canalizados e quando vem as grandes chuvas eles alagam; a falta de áreas verdes nas regiões
centrais também (...) A gente sonha em ter uma lei dos telhados verdes, que estimule esse tipo de
iniciativa que você consegue reunir tanto a questão da soberania alimentar e da preservação da
biodiversidade (...).
Margaret Matos de Carvalho - Procuradora Chefe do Ministério Público do Trabalho
Parabenizo pela iniciativa, porque entendo como todos os que já me antecederam a importância
deste momento da participação ampla da sociedade sempre. A minha primeira impressão, e isso
acho que foi bem colocado pelo Professor Eloy e Dr. Rafael, a impressão é de que essa proposta não
incorpora as legislações federais sobre os diferentes temas inseridos nesta proposta de política
municipal de meio ambiente. Por exemplo: a política nacional saneamento básico, a lei federal de
educação ambiental bastante completa, aqui ela parece uma forma uma tímida, a própria política
nacional de resíduos sólidos, dentre outros. Se há intenção de se manter, e não pode ser diferente
obviamente, o que está previsto na legislação federal, isso deve ser ressaltado de uma forma
bastante clara, para que não se dê a impressão equivocada de que houve revogação daquilo que não
consta nesta proposta em relação ao que consta nas legislações federais. Aí eu trago o exemplo dos
resíduos sólidos - eu me ressenti muito da ausência de menção expressa. Todas as vezes que o tema
é citado, dá necessária inclusão e integração dos catadores de materiais recicláveis, especialmente
em Curitiba, município que tem uma população significativa que sobrevive do trabalho de coleta
triagem e comercialização de materiais reciclados e tem um programa com mais de 40 organizações
participantes. Eles tinham que participar das discussões desse projeto, tinham que ter a
possibilidade de opinar a respeito dele, então há várias passagens que se fala de resíduos sólidos e
nessas passagens se ocultou indevidamente essa categoria profissional e não podemos nos esquecer
que são importantes agentes ambientais. Também me ressenti quanto a vedação expressa à
incineração de resíduos sólidos, a parte que menciona na proposta por exemplo é o controle de
emissão de gases e também da produção de energia renovável, energia limpa, deveria haver a
vedação expressa da incineração de resíduos sólidos que gera emissão de poluentes orgânicos,

reconhecidamente cancerígenos e também afronta a Comissão de Estocolmo, a possibilidade ainda
que indireta ou subliminar de incineração de resíduos sólidos. E aí era importante que constasse que
a incineração de resíduos sólidos é proibida tanto no território Curitiba ou em qualquer outra cidade
para onde os resíduos de Curitiba possam ser encaminhados, como por exemplo em Rio Branco do
Sul e Campo Largo. Os gases emitidos pelos incineradores viajam quilômetros, então mesmo que
esteja incinerando em Rio Branco do Sul, nós também estamos respirando esses gases. Então não
basta proibir a queima a céu aberto dos resíduos sólidos, como está no artigo 48. O outro ponto que
me preocupa muito é a previsão de automonitoramento pela própria empresa emissora de gases
com consta no artigo 43. Nós consideramos o monitoramento seria a raposa cuidando das galinhas,
então um monitoramento tal qual está por exemplo na política nacional deve ser feito pelo órgão
ambiental que tem que ter recursos humanos capacitados, além de tecnologia própria para esse
monitoramento, se não tiver a possibilidade de fazer não pode autorizar a tecnologia própria que o
próprio órgão ambiental não tem capacidade de monitoramento. A logística reversa que está no
capítulo 6 também é outro ponto que merece ampliação, pois não cuida das embalagens. As
embalagens formam uma parte significativa do total de resíduos gerados em todos os locais do
município, domicílios, empreendimentos econômicos, enfim é uma parte considerável do total de
resíduos gerados na cidade. Assim como os orgânicos, que são totalmente favoráveis à
compostagem - o município tem obrigação de fazer, deveria esta fazendo, não encaminhar de modo
algum orgânicos para o aterro e a mesma coisa em relação aos recicláveis, e aí só as embalagens são
um tema para uma previsão clara da obrigatoriedade da logística reversa dessas embalagens, com a
integração dos catadores e catadoras, lembrando aqui que as empresas que poluem devem pagar
pelos danos causados - é o princípio do poluidor pagador da responsabilidade pós-consumo. Então,
essa previsão aqui tem que ser incorporada de maneira urgente. No artigo 95 há referência ao
possível pagamento de taxas, ali mencionados o Ministério Público Estadual mais especificamente
tem recomendado que os municípios instituam taxas cujos valores de fato cubram as despesas
decorrentes dos elementos do gerenciamento por exemplo do sistema de resíduos. Isso poderia
inclusive melhorar o pagamento feito hoje aos catadores para realização da triagem que não alcança
e mal paga o barracão - não sobra nada para pagar a mão de obra. Então deve haver um pagamento
melhor desse trabalho, sob pena de se considerar uma exploração e o trabalho indigno. Em relação a
água, penso que não podemos perder uma oportunidade única de se prever a análise da qualidade da
água oferecida à população, com a previsão de realização de análises periódicas, cobrança efetiva
da concessionária, no caso a Sanepar, para que forneça de fato água potável e não um coquetel de
resíduos como por exemplo agrotóxicos e que o SISAGUA do Ministério da Saúde em avaliação
recente mostrou que quase todos os municípios paranaenses apresentaram resíduos de todos os 27
agrotóxicos investigados, se tivessem investigado os outros tantos 400 aproximadamente - pouco
mais um pouco menos - talvez nós tivéssemos encontrado uma quantidade muito maior. Na
composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente penso que os catadores devem ter acento
também, nesse nesse espaço tão importante de deliberação.

André Dias - Observatório de Justiça e Conservação (OJC)
Um ponto especial que eu gostaria de trazer é a questão do patrimônio geológico que não foi
observado na proposta de Lei da Política Municipal e que traz com certeza novamente Curitiba ao
protagonismo nacional, a vanguarda nacional. Com uma capital que olha com seriedade para esse
tema, a geodiversidade como o próprio Nicolas comentou na fala dele é algo extremamente

relevante, nos conta sobre a nossa história e é praticamente uma obrigação a gente olhar para esse
patrimônio geológico com muito carinho e muita atenção, daqui para frente e valorizar cada dia
tudo que esse patrimônio e recurso nos traz. Ele participa desde os serviços ambientais até a nossa
história, contando e revelando o nosso passado. Então nessa renovação da legislação a gente
gostaria de sugerir aqui esse aporte específico sobre o capítulo específico sobre a questão do
patrimônio geológico e da geodiversidade, em especial dos seus elementos mais relevantes. É
extremamente importante o município de Curitiba adotar essa temática como prioridade na sua
proteção ambiental e proteção dos recursos naturais. Então, a gente gostaria de colocar esse item
como prioritário. Não foi observado isso na lei, e traria Curitiba novamente para a vanguarda, visto
que com base no que está registrado, hoje não tem outra capital brasileira que considere isso dentro
da sua política. Então é um olhar realmente apurado para esse tema direcionado para o patrimônio
geológico e a geodiversidade, que conversa muito com todos os outros que foram comentados aqui.
Jean Vargas - especialista em geoconservação no setor privado e Integrante da Diretoria da
Associação dos Profissionais Geólogos do Paraná
Eu queria só trazer mais algumas coisas em relação à importância da geodiversidade no patrimônio
geológico. A natureza é composta pela parte com vida e pela parte que não tem vida - abiótico.
Então a parte da biodiversidade historicamente pelos movimentos conservacionistas tem extrema
relevância e eles focam exatamente na questão da conservação da biodiversidade. Vemos aqui
outras falas enfatizando isso, mas gostaria de enfatizar que as rochas, relevos, minerais, também
sofrem ameaças tanto naturais, como antrópicas e necessitam de política para sua conservação.
Inclusive porque a importância é da biodiversidade, para a biodiversidade, pois é a base para vida.
Muitas vezes os humanos falando de biodiversidade pensam só nos animais ou nas plantas, mas nós
estamos dentro dessa biodiversidade e precisamos ter uma política racional da biodiversidade, para
o local onde a gente vive. Pensando nisso, no ano passado, na oportunidade da eleição, eu e o
professor Gilson lideramos a elaboração de um documento, onde outros geocientistas propomos aos
candidatos à prefeitura a implementação de políticas públicas na conservação da biodiversidade.
(...) Agora, neste momento oportuno de renovação da lei, nós temos a oportunidade de ter essa
criação, inclusive a inclusão desse Capítulo da política de conservação da biodiversidade. (...)
Inclusive a gente se propõe a escrever esse Capítulo. Com essa política a gente pretende
implementar ações de conservação e sustentabilidade, nós podemos desenvolver pesquisa científica
na área de conservação; conservar a natureza no elemento da geodiversidade; desenvolver
atividades educativas com escolas.
Cristenio - Movimento Pomarizar
Nós do movimento POMARIZAR fazemos um trabalho ambiental de recuperação e revitalização de
áreas urbanas, áreas de fundos de vale, praças, e nós fazemos utilizando reciclado, utilizando formas
alternativas e vejo muito bem o desenvolvimento desse projeto nesse momento. Gostaríamos de
estar propondo, questões de viveiros, questões das hortas comunitárias, o pessoal do reciclado. A
recuperação do meio ambiente de nascente, das beiradas dos pequenos córregos que correm dentro
da cidade Curitiba, onde vem uma grande poluição generalizada, uma pela questão do transporte,
outra por ligações extremas de esgoto ligado aos córregos, que acabam contaminando todas as
nossas nascentes, as nossas mananciais. Então é um debate muito importante e muito amplo, nós

estamos aí querendo esse espaço para fazer esse debate junto com vocês, agradeço muito a
oportunidade de participar deste debate.
Aristides Athayde - Hub Verde, Advogado, Ambientalista
Eu acredito nessa visão de guarda-chuva onde temas devem ser tratados de forma mais específica,
mas eu acredito também que nós não podemos deixar tirar da cobertura do guarda-chuva alguns
temas extremamente importantes. A primeira colocação que eu gostaria de fazer é em relação à
participação paritária na forma como é apresentada. Não me parece existir uma participação
paritária. Veja, existe uma divisão entre poder público e uma divisão entre sociedade organizada.
Cita-se a participação da academia, no meu entender e eu já sugiro que isso seja revisitado: para o
poder público, um espaço para entes da sociedade organizada e o espaço para o terceiro setor com
participação das ONGS, preocupados com a conservação ambiental, participação dos catadores e
todos os outros movimentos não necessariamente ligado a iniciativa privada ou a segmentos da
iniciativa privada. Eu acredito que essa proposição deve dialogar com outras esferas do poder
público, de uma forma um pouco mais consistente. Cito dois exemplos em especial e um terceiro
exemplo muito importante também. Primeiro: A Secretaria de Saúde, como bem lembrado pelo
Rafael Golin, deve enxergar as áreas verdes da cidade como oportunidades de tratamento e
oportunidades de direcionamento. Curitiba que é uma cidade de Vanguarda poderia já propor
oficialmente iniciativas de banho de florestas, iniciativas que levassem a exemplo do que está
acontecendo já em um projeto inovador no Erasto Gaertner, pacientes em tratamento mesmo
paliativo em contato com as suas áreas verdes (...). A outra secretaria que deveria um diálogo mais
forte com o que foi proposto é a Fazenda Municipal, me parece bastante necessária uma revisão dos
critérios de lançamento de IPTU para áreas de remanescentes naturais. Por que não criar incentivos
à produção orgânica em terrenos baldios? Por que não criar incentivos a iniciativas de
reselvagiamento ou mesmo de uso público de áreas privadas naturais? Isso quer dizer: o proprietário
de imóvel urbano coberto por área natural, não necessariamente tendo que transformar a sua área
numa RPPNM, poderia viabilizar a visitação dessa área, poderia viabilizar o uso público dessa área
para praticantes de atividade de natureza, para praticantes de esportes natureza ou a criação de
hortas comunitárias, gerando um desconto no IPTU. Me chamou atenção a menção a biodiversidade
na proposição, uma menção mais específica em relação à criação de uma lista vermelha de espécies
ameaçadas do município de Curitiba. Também acho que devem ser previstos desde já os
mecanismos para o levantamento faunístico e florístico de Curitiba, é muito difícil hoje você obter
de uma forma fácil, pública e acessível estes levantamentos. Acredito também que essa lei deva
tratar de reselvageamento, ou seja, a recriação da biodiversidade em áreas degradadas, com
incentivos de solo criado - isso quer dizer: a partir do momento que eu posso adquirir um solo, a
partir do momento que eu posso adquirir o potencial construtivo eu devo investir não só na
aquisição de áreas de fundo de vale, como acontece hoje, ou incentivar as RPPNM, para
recomposição florestal de locais na cidade que podem vir a ser RPPNM num outro momento. Em
relação às mudanças climáticas, falta menção explícita ao incentivo aos modais alternativos de
transporte. Falta menção explícita aos modais e isso traz um pouco de preocupação. Porque nós não
queremos que a nossa cidade de Vanguarda continue sendo uma cidade de rua, asfalto e automóvel.
E por último, a geração alternativa de energia: acho que contemplar as matrizes energéticas
alternativas, mais importante do que isso, a auto geração e a geração distribuída é essencial e
colocaria Curitiba entre os grandes centros verdes do planeta existe a possibilidade de criarmos
mecanismos coletivos de geração distribuída para a população de baixa renda ou seja, a população

de baixa renda poderia de certa forma sair do mercado cativo e vender sua própria energia de
energia - o que e já está acontecendo nos principais centros do mundo.

Ângelo Simão - APAVE
Uma das questões que gostaria de reforçar das sugestões que a APAVE realizou no projeto de lei é a
questão da oferta pública de informações sobre as questões ambientais. Estamos propondo que o
município ofereça para o cidadão indicadores ambientais: qualidade da água, qualidade do ar,
percentual de áreas verdes, questão de biodiversidade. Acreditamos que uma proposta inovadora e
moderna, como se pretende para esse projeto de lei, precisa contemplar essa questão da oferta
pública de informações, da transparência, no sentido de tentar com isso envolver mais os cidadãos
com as questões ambientais do município.
Maude Nancy - Rede Pró UCs
Gostaria de pontuar 04 questões, levando em conta que quando se revoga uma lei a gente corre o
risco muito sério de perder boas coisas da lei anterior. Esse projeto de lei traz uma quantidade
significativa de inovações e - esperamos - conquistas, mas algumas coisas não podem ser perdidas
no processo. A primeira coisa é: o valor absolutamente irrisório proposto para as multas no artigo
137 - considerar 120 reais uma multa decente para quem joga uma xepa de cigarro no ambiente é
uma coisa, considerar um teto máximo de 120 mil reais para um desmatamento ou para soterrar
uma nascente de água ou para poluir um córrego e vir a comprometer abastecimento público, é
outra! É um valor extremamente baixo, então é preciso rever estes valores das multas que o projeto
apresenta. As duas próximas questões foram inseridas no anteprojeto, ainda em 91, pelo nosso
companheiro Roberto Ribas Lange: dentro do interesse local a presença da participação de Curitiba
na defesa da Serra do Mar e do Litoral Paranaense das áreas de interesse. Lembrando inclusive que
Curitiba deveria estar pagando o serviço ambiental ‘água’ para Piraquara - então não podemos
pensar apenas em termos de região metropolitana, isso é fundamental, mas não podemos esquecer
que Curitiba faz parte da grande reserva de Mata Atlântica e que precisa olhar para si mesma como
participante da Serra do Mar e como participante de um processo de planejamento e uso coletivo
com relação ao litoral do Paraná também. A terceira questão que levanto, que também não pode
ser deixada de lado, é o monitoramento de atividades nucleares (estava na lei hoje vigente e agora
não consta no novo projeto). Não se pode dizer que a questão nuclear é de competência exclusiva da
União, pois superamos essa discussão em 1991: monitorar a atividade nuclear dentro do município
de Curitiba é de interesse local sim e deve ser mantida dessa forma. O quarto ponto que gostaria
de levantar é a questão ‘capítulo de incentivos’ - financeiros, tributários, etc. É um capítulo
extremamente tímido, pode não entrar em todos os detalhes mas ele precisa pelo menos elencar o
vasto conjunto de incentivos para proteção e recuperação do patrimônio ambiental. Eu ainda
acrescentaria a importância da participação - com relação à composição do conselho municipal de
meio ambiente - da Defesa Civil, para prevenção e gestão de catástrofes de toda ordem. Dois outros
temas importantes que constavam, dos princípios da Lei, que agora estamos nos propondo a revogar
- um deles já levantado brilhantemente pela Betina Bruel - é a questão da segurança hídrica, e outro,
a questão da saúde ambiental com todas as implicações que isso tem. Estamos à disposição do

legislativo e do executivo para contribuir e gostaria de lembrar que políticas públicas só se tornam
efetivas com significativa participação popular.

Eurico Borges dos Reis - um dos Diretores do Grupo Borges Reis, que contempla 2
construtoras e também de duas RPPN, a Cascatinha e a Passaúna 1
As questões que foram levantadas, da necessidade de pensarmos não só em Curitiba, mas também
nas cidades vizinhas, fica muito clara na prática: o rio Passaúna, por exemplo, entrando em Curitiba
já poluído. Esse é um ponto que merece toda a atenção. Quero colocar um aspecto que ainda tem
uma divergência entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e o IPPUC, no que tange às
previsões de passagens de ruas, principalmente aquelas que atravessam bosques nativos relevantes
(cadastrados na prefeitura como assim o sendo, cadastrados na secretaria do meio ambiente e ainda
anotados nas linhas amarelas para que se tornem públicos). Existe um conflito: Bosques Nativos
Relevantes, para a Sec. do Meio Ambiente, são intocáveis. Por outro lado, o IPPUC enxerga que
mesmo sendo Bosque Nativo Relevante ele pode traçar uma rua em cima por que, segundo eles, o
planejamento precisa ser de longuíssimo prazo e pode ser que daqui há 20, 30, 50 anos seja
necessário ali traçar uma rua. Tem muitas famílias que têm suas áreas com previsão de rua, e que
nada podem fazer. O diálogo é a melhor opção e, portanto, minha proposta é a seguinte: havendo
divergência entre a Secretaria do Meio Ambiente, dizendo que em certa área não pode passar uma
rua, e o IPPUC, dizendo que é necessário pelo planejamento de Curitiba que a tal rua esteja prevista
- que essa decisão não deixe o proprietário no limbo, que essa decisão seja submetida a um outro
ente, que me parece que seja lógico que seja o Conselho Municipal.
Murilo Bargouthi - membro da APAVE e acadêmico da UFPR
Em um dos meus projetos de consultoria, nós junto à academia, UFPR, à Engenharia Porto Fino,
propusemos um projeto inovador com caráter de sustentabilidade aplicada aos setores de construção
civil nos condomínios residenciais de Curitiba. Seria o primeiro condomínio aqui de Curitiba com
essa temática, trazendo os 3 pilares de sustentabilidade. O que aconteceu foi que durante a execução
do projeto a gente foi interrompido por uma projeção de uma pavimentação de uma rua no meio do
Bosque no qual a gente estava trabalhando, no qual foi identificado mais de 30 espécies ameaçadas.
O que gostaria de reforçar é que todos os pontos que colocamos na emenda do Marcos Vieira Segurança hídrica, educação ambiental e criação de RPPNs - estavam dentro do projeto, então eram
temáticas na qual o projeto iria caminhar lado a lado. Nós temos a esperança que se essas emendas
forem aprovadas pelos vereadores, a gente possa reverter esse caso, e que aquele bosque que está
prestando serviço ecossistêmico - como segurança hídrica, diminuição da poluição de ar,
diminuição de emissão de carbono - continue ali existindo e preservado como condomínio com essa
nova abordagem ecológica.

Débora Albuquerque - Assessora Goura
A gente sentiu falta da Política Municipal de Educação Ambiental, a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente teria que também pensar em constituir uma Lei da Política Municipal de Educação
Ambiental, com base com o que nós temos também da política nacional e com especificidade -

quando a gente fala da política ambiental a gente tem a que é feita mais nas escolas e também de
meio ambiente, que seria mais com a comunidade em geral, que seria realizada pela Sec. de Meio
Ambiente. É preciso que haja integração. Política relacionada à agricultura, educação e meio
ambiente. Uma outra questão bastante forte é a de ter portais de transparência das políticas públicas
na área ambiental, onde o cidadão possa ter acesso.
José Borghetti - consultor nacional da Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) e voluntário para ações de recuperação dos rios urbanos de Curitiba
Vou focar basicamente nas bacias hidrográficas de Curitiba porque Curitiba é uma cidade que tem
um déficit para com a questão da recuperação e revitalização das 6 bacias hidrográficas urbanas,
113 sub bacias, 2.509 rios e córregos urbanos - pequenos, médios, grandes e cada vez mais
invisíveis aos olhos do curitibano, pois estão canalizados, abandonados, poluídos, degradados,
assoreados, fétidos, enfim: esquecidos. Acho que o resgate do orgulho do cidadão de Curitiba para
com a questão dos rios urbanos é um desafio para com a questão do marco legal no cenário 2033,
sobre a universalização do saneamento básico. Nós temos aqui tubulações antigas, que precisam ser
substituídas - por onde o esgoto cai direto nos córregos, rios. E isso não é possível sendo Curitiba
classificada como uma cidade não só modelo no Brasil mas também a nível internacional. Então
acho que o grande desafio é que nós possamos ter ações simples, práticas e objetivas, com prazos e
datas bem pontuadas. Aproveitar a questão do marco do saneamento, chamar o setor de governo em
todos os níveis, com o objetivo que tenha o olhar do cidadão, e de poder recuperar essas bacias
urbanas. E também um dos itens muito importantes, que Curitiba apesar de ter um índice de perdas
de distribuição de águas, está estimado em 26.3% - e se nós estivéssemos utilizando as boas práticas
para evitar essa perda, a cada 100 litros estamos perdendo 26 Litros, o que é muito, não é
admissível. Nós temos que focar nisso cirurgicamente com o objetivo de que nós não tenhamos
essas perdas principalmente porque estamos falando sim em racionamento nos 76 bairros de
Curitiba. Isso não é possível e nós não podemos admitir. Então gostaria de parabenizar a iniciativa e
me coloca a disposição para construir algo que seja efetivo, objetivo, prático e precisa sim essa
questão dos vazamentos ser melhor trabalhada e, principalmente, equação na questão do
investimento em infraestrutura para evitar as perdas de água e para recuperar e descanalizar os rios
urbanos - claro que ninguém está falando aqui com irresponsabilidade, mas principalmente mudar o
IQA, principalmente nos 2500 rios e córregos urbanos.

COLABORAÇÕES E SUGESTÕES ENVIADAS POR ESCRITO NO ZOOM
Tamara van Kaick - UTFPR
A infraestrutura verde e azul seria uma possibilidade de integrar a infraestrutura mista, para
integrar o sistema de drenagem, de forma mais natural (mecanismos naturais) e aproveitando a
oportunidade para incluir na infraestrutura de forma interligada os jardins de chuva X jardins de mel
(calçadas e espaços atualmente muito impermeabilizados - adequar legislação específica para as
calçadas para incluir e prever este tipo de infraestrutura).
Aplicar os sistemas de wetlands para tratamento de água pluviais e para reservatórios que serviriam
para período de enchentes e possibilidade de utilizar o estoque de água em períodos de crise hídrica
em áreas verdes públicas (parques) com informações voltadas para a educação da população.

Inserir na proposta a inclusão do ciclo da água para o planejamento urbano de forma a contemplar
soluções múltiplas que se integram.

Clóvis Borges - SPVS
Há menção no Plano Diretor do Município de Curitiba da criação do Fundo Metropolitano para a
Conservação do Patrimônio Natural. Curitiba precisa de ajustes imediatos da legislação para poder
investir na proteção de áreas prioritárias da RMC.
Uma coisa é uma lei excessivamente detalhada, outra é a necessidade de sinalização numa revisão
de legislação de iniciativas inovadoras que vêm sendo desenvolvidas em Curitiba de forma
demonstrativa para que sejam implementadas em grande escala e em toda a RMC. Uma sinalização
para a ampliação em grande escala para proteger o patrimônio natural é um exemplo que casa com a
necessidade de proteção de mananciais.
Reiterando que a cidade de Curitiba precisa urgentemente criar mecanismos legais para gerar
fundos que possam ser aplicados na proteção do patrimônio natural da RMC. Cabe correção sobre a
menção da criação de um Fundo de Conservação na lei orgânica do município. A proteção da
biodiversidade e da geodiversidade é fundamental para garantir qualidade de vida e a viabilidade
dos negócios. O advento da gravíssima crise hídrica em toda a região sinaliza para uma participação
concreta e fundamental dos beneficiários dos serviços ecossistêmicos que são gerados na RMC.
Curitiba depende dos serviços ecossistêmicos que vêm sendo paulatinamente destruídos em todo o
entorno do município e esse fator de envolvimento direto no apoio à conservação deve ser
considerado na evolução de nossa legislação municipal.

Maria Carolina Stellfeld - IAT:
Gostaria parabenizar a organização do evento e também registrar que todas as falas foram muito
pertinentes e todos os colaboradores merecem parabéns por suas visões claras sobre conservação
ambiental. Aqui coloco a atenção em alguns pontos:
A articulação com a RMC na questão da preservação das áreas de mananciais é a única solução para
a garantia da segurança hídrica do município de Curitiba. No mesmo tom, a questão dos recursos
hídricos é bastante tímida na lei, mas são fundamentais propostas de incentivo fiscal para
tecnologias de construções verde, inclusive incluindo exemplos como telhados verdes e recarga
artificial das águas pluviais, iniciativas que ajudariam no escoamento subterrâneo – fase importante
do ciclo da água, auxiliando a infiltração artificial da água no solo e diminuindo o impacto da
impermeabilização do solo. Outras soluções como wetlands também devem ser incentivados e
ressaltados no capítulo dos recursos hídricos.
Em relação a Geodiversidade a inclusão no tema é de relevância por que, como muito bem
apontado, a geodiversidade é a base das paisagens, inclusive a cultural. Deste modo, incentivos no
sentido do conhecimento e divulgação das geociências são fundamentais para despertar a
consciência ambiental na sociedade. E para auxiliar nesta direção a educação ambiental, pouco
citada nas falas, deve ser incentivada de maneira mais efetiva, inclusive com incentivos fiscais para
as propostas particulares de educação desenvolvidas, por exemplo, em RPPNs. Estamos à
disposição para contribuir sempre com a melhoria da política municipal do Meio Ambiente.

Caiê Alonso - RECC (Rede Curitiba Climática)
Terei que sair e, portanto, abro mão da minha fala também. Gostaria apenas de registrar, em nome
da Rede Curitiba Climática, que fizemos uma análise do Plano de Ação Climática de Curitiba e
ficamos decepcionados de certa forma. O documento parece mais uma política do que um plano de
ação de fato. Sentimos muita falta de cronogramas, planejamentos, prazos, metas, enfim, ações
concretas... Deste modo nos colocamos inteiramente a disposição para contribuir ativamente na
implementação urgente deste Plano.

Kauê Cachuba de Abreu - Iniciativa DONO
Boa tarde. devido ao tempo curto e a própria disponibilidade de horários, eu mesmo vou precisar
sair. Para constar, a questão do uso de diferentes ferramentas para a organização e diretrizes de
zoneamento e uso e ocupação do solo. Existem algumas diretrizes de análises de paisagem e de
viabilidade de Habitat, conhecido como PHVA? Para demonstração indicativos e análises , como
modelagens, utilizando dados reais de diferentes elementos, como os ambientes florestais, ou a
água, ou ainda doenças ou até mesmo enchentes ou fluxos de trânsito ou cargas nas estradas, entre
outras... Principalmente devido ao ser simples,eficiente e grande participação brasileira... Estamos à
disposição. Lembrando do ciclo de água! Para ter água, precisamos das árvores vivas na terra.
Parabéns pelo debate e oportunidades de diálogos abertos.

Jessica Pertile - Lixo Zero Curitiba e BeGreen
Terei que sair e deixarei minha contribuição por aqui e também para a Vereadora M. Leticia.
posteriormente. A Transparência e Acessibilidade ao Conselho de Meio Ambiente (CMMA). É
muito difícil encontrar informações sobre as reuniões, pautas, atas, datas e horários. A diversidade
dos membros da sociedade civil (entes ambientalistas) no CMMA, são os mesmos há vários anos,
sendo que temos muito mais pessoas que podem contribuir com as pautas, assim como dentro das
câmaras técnicas. Valorizar o conhecimento local. Obrigada!
Margaret Matos de Carvalho - Procuradora do Trabalho - MPT PR
Sugestões Ministério Público do Trabalho:
A primeira impressão é que a proposta não incorpora as legislações federais sobre os diferentes
temas nela inseridos. A exemplo da PNSB, Lei Federal Educação Ambiental, PNRS, dentre outros.
Seria importante ressaltar a aplicabilidade das leis específicas vigentes de âmbito federal, para que
não se tenha a interpretação equivocada que Curitiba pinçou um ponto ou outro e “revogou” todo o
mais.
Se a proposta de PMLA é de incorporar, por exemplo, o tema dos resíduos sólidos, me ressenti da
ausência de menção expressa, todas as vezes em que o tema é citado, da necessária inclusão e
integração dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis, especialmente num Município que
tem uma população significativa que sobrevive do trabalho de coleta, triagem e comercialização de
materiais recicláveis. Curitiba tem um programa, o “Eco-Cidadão”, com mais de 40 associações e

cooperativas participantes, e não podem ser de modo algum ignorado, sob pena mesmo de violação
à Lei 12.305/2020 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Há várias passagens em que se ocultou
indevidamente essa categoria profissional, importantes agentes ambientais, cujo relevante trabalho
prestado ao município deve ser adequadamente remunerado. O pagamento repassado às associações
e cooperativas por meio do Programa Eco-cidadão é insuficiente para a remuneração da
mão-de-obra, mal cobrindo despesas de funcionamento básico, podendo ser considerado como
exploração destes profissionais.
Também me ressenti quanto a ausência de vedação expressa à incineração de resíduos sólidos,
sendo que as partes da proposta que mencionam tanto o controle de emissão de gases, como de
produção de energia renovável ou “limpa”, a incineração de resíduos sólidos deveria ser
expressamente vedada, pois gera emissão de poluentes orgânicos persistentes (como dioxinas e
furanos, reconhecidamente cancerígenos), o que afronta a Convenção de Estocolmo, ratificada pelo
Brasil. E a vedação deve se estender também à utilização de resíduos sólidos gerados em Curitiba,
mas encaminhados para incineradores localizados em outros municípios, como Rio Branco do Sul
(Votorantin) e Campo Largo (Itambé), lembrando que os gases emitidos pelos incineradores viajam
quilômetros. Não basta proibir a queima a céu aberto, como está no artigo 48. Note-se, ainda, que a
incineração reduz a quantidade de material reciclável que poderia ser destinado aos catadores e às
catadoras, especialmente em um momento de nossa história com o aumento vertiginoso da extrema
pobreza e do desemprego.
Também preocupante a previsão de automonitoramento pela própria empresa emissora de gases,
como consta do artigo 43. O órgão ambiental tem a obrigação de fiscalizar a emissão de gases, para
o que deve contar com recursos humanos capacitados bem como toda a tecnologia necessária para
tanto. Se não há capacidade de fiscalização, não deve licenciar.
A logística reversa, que está no Capítulo III – resíduos e rejeitos, não deve se restringir aos resíduos
que ali constam, devendo abarcar também as embalagens, que compõem uma parte significativa do
total de resíduos gerados em todos os lugares (domicílios, comércio, indústria, órgãos públicos e
privados). Há de ter uma previsão expressa da obrigatoriedade da logística reversa de embalagens,
com a integração dos catadores e das catadoras, que devem ser remunerados para o trabalho de
triagem das embalagens, lembrando que as empresas que poluem devem pagar pelos danos
causados (princípio do poluidor-pagador ou da responsabilidade pós-consumo), cujo aporte
financeiro pode fazer frente às despesas de manutenção das associações e cooperativas de catadores,
incluindo os direitos trabalhistas previstos na Lei 12.609/2012, que trata do Cooperativismo
Popular), a exemplo da garantia de um salário mínimo a cada pessoa que trabalha nessa atividade.
Quanto aos resíduos orgânicos, que não podem ser encaminhados para aterros, devem ser
convertidos em compostagem ou usinas de biogás, esta capaz de gerar sim energia limpa e
renovável.
No artigo 95 há referência a um possível pagamento de taxas pelos serviços de coleta. O MP tem
recomendado que os municípios instituam taxas que de fato cubram as despesas decorrentes do
gerenciamento de resíduos sólidos.
Por fim, em relação à água, penso que há uma oportunidade única de se prever a análise da
qualidade da água oferecida à população, prevendo a realização de análises periódicas e a cobrança
efetiva da concessionária para que forneça água potável – e não um coquetel de resíduos, como, por
exemplo, agrotóxicos e que o SISAGUA mostrou que quase todos os municípios paranaenses
apresentaram resíduos dos 27 agrotóxicos investigados.

Saint Clair Honorato Santos - Procurador de Justiça MPPR
1) Dei uma olhada na questão dos resíduos sólidos. O que é importante é estabelecer que é proibida
a incineração de resíduos sólidos recicláveis no e do município de Curitiba, precisamos pontuar
isso. Não pode queimar resíduos sólidos da cidade nem aqui nem em qualquer outro lugar!
2) Compostagem: resíduos orgânicos devem ser compostados, não é pra enfiar no aterro e diminuir
o espaço no aterro. Isso certamente melhora as condições dos resíduos. Promover a separação, não
encaminhar para incineração e fazer a compostagem dos orgânicos.
Estimular a compostagem doméstica, e aí pode-se discutir até benefícios fiscais para quem reduzir o
seu volume de resíduos sólidos. Criar um mecanismo pra isso. O mais importante é promover a
compostagem. Pode ser através de biodigestores, o biodigestor pode fornecer energia e não passar
para sanepar, esse benefício poderia ir para o próprio município com os investimentos necessários.
Inclusive compostagem dos grandes geradores, pra que também nao vaánpara o aterro.
3) é importante colocar regras para retenção de água nos terrenos, para facilitar e criar mecanismos
para captar água da chuva com cisternas ou algo do tipo, também podendo propiciar incentivos para
a pessoa reter a água nos próprios terrenos urbanos.
4) Promover estudos, ou desenvolver atividades, a fim de minimizar o efeito das
inundações/enchentes através de recuperação das áreas de preservação permanente ao longo dos
rios da cidade.
5) no caso das cooperativas e catadores: contratação das cooperativas de catadores e catadoras de
materiais reutilizáveis e recicláveis para prestação do serviço de coleta dos materiais recicláveis no
município.

QUESTIONAMENTOS REALIZADOS VIA YOUTUBE
Lírio Martim - graduado em Direito e Especialista em Direito Ambiental UFPR: Sobre as aves
que dependem de sementes para se alimentar, canários, tizius, coleiros, pintassilgos, tico ticos. A
nova Lei propõe algo para manter a alimentação em face das roçadas preventivas? As aves estão
ameaçadas de extinção por falta de sementes para se alimentar e alimentar os filhotes. Há
preocupação nesse sentido?
Rodrigo Andrade Lima: Falando em Gases nocivos como está o quadro de funcionários
municipais responsáveis por fazer essa fiscalização nas pequenas e grandes empresas de Curitiba.
Hoje temos profissionais o suficiente?
Gabriela Born - graduanda em Arquitetura e Urbanismo (UTFPR) e membro do PET
Políticas Públicas: A proposta prevê o incentivo do uso de modais de transporte sustentáveis?
Mais ciclistas = menos gases do efeito estufa!
Luiz Carlos De Camargo Gonçalves: Piraquara: 93% de Áreas de Proteção Ambiental, Mais de
70% da Água da Grande Curitiba: Como Pode Permitir Plantio de Transgênicos com
PODEROSOS AGROTÓXICOS?

Stefanny Karoline: Percebi que no plano não mencionam o patrimônio arqueológico, saberia me
dizer algo sobre?

ANEXOS
1. Parecer referente a análise do Projeto de Lei emitido pela Comissão de Direito Ambiental da
OAB/PR.
2. Relatório da Comissão de Meio Ambiente - relator Marcos Vieira com Colaborações da
APAVE.
3. Contribuição sobre a implantação de estruturas verdes e azuis como forma de enfrentamento
para as mudanças climáticas.
4. Compilado das colaborações da APAVE e sugestões de emendas da relatoria do projeto.
5. Voto em separado - vistas Vereador Nori Seto

