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REQUERIMENTO Nº 0190763/2020 - 0190763 - GDGOURA

 

Em 04 de agosto de 2020.

REQUERIMENTO 
 

 

Requer o envio de expediente ao Exmo. Sr. Marcio Nunes, Secretário de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e Turismo. 

 

Senhor Presidente, 

 

O Deputado que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o
soberano Plenário, o ENVIO DE EXPEDIENTE ao Exmo. Sr. Marcio Nunes, Secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e Turismo, solicitando que seja elaborado e apresentado publicamente plano
para reabertura gradual e controlada das Unidades de Conservação e demais ambientes naturais passíveis de
visitação no Estado do Paraná.

Inicialmente destacamos que a calamidade pública em decorrência do coronavírus ainda está se agravando e
a situação é especialmente preocupante no Paraná. Sabemos também que até o momento o isolamento social,
acompanhado de medidas de controle e fiscalização, com limitação de acesso à determinados lugares, ainda é
a medida mais eficaz para prevenir um total colapso do sistema de saúde e o agravamento ainda maior da
pandemia.

Desta forma, é imperativo que o Governo Estadual tenha diretrizes nítidas, associadas à estruturas e equipes
que garantam o seu cumprimento.

Atualmente temos publicada no Estado a Nota Informativa Nº 01/2020/GDP, do Instituto Água e Terra - IAT,
a qual prevê que “os Parques Estaduais com controle de entrada ou com aglomerações de pessoas deverão
permanecer fechados até posterior determinação”.

Por outro lado, constantemente se tem notícias de flexibilização de medidas para o funcionamento de
determinadas atividades econômicas não essenciais, o que, aliado a angústia das pessoas isoladas, gera o
questionamento sobre o fechamento de áreas naturais de especial valor turístico.

Os benefícios do contato com a natureza são diversos e inegáveis. Pesquisas no mundo todo apontam desde
melhoras na condição física até redução de estresse, melhoria da memória, da concentração, da pressão
arterial, de processos imunológicos e de recuperação. 
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Todavia, para um uso público seguro e saudável destes locais em tempos de coronavírus devemos ter um
plano de ação transparente e preciso apontando quem vai fiscalizar, qual será a estrutura e o regime de
trabalho dos profissionais envolvidos, quais serão os locais escolhidos para reabertura, quais serão os
protocolos sanitários, dentre outros aspectos. 

Neste sentido, clamamos para que seja elaborado e apresentado plano para reabertura gradual e controlado
das Unidades de Conservação e demais ambientes naturais passíveis de visitação do Estado do Paraná, para
que, com critérios técnicos ambientais, de saúde e segurança consigamos combater a disseminação do Covid-
19, garantir a integridade do nosso Patrimônio Natural e oferecer uma ocupação saudável e segura para nossa
população.

 

Curitiba, 3 de agosto de 2020

Goura 

Deputado Estadual
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