
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

Of. n° 160/2021 - Dep. Goura                                  Curitiba, 19 de novembro de 2021

Assunto: Obras inacabadas no Parolin e Apoio aos Catadores de Recicláveis

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste solicitar informações
sobre a continuidade das obras de urbanização no bairro Parolin, em Curitiba. Apesar
das ações relacionadas ao reassentamento e à regularização da ocupação terem se
iniciado em 2007, através de contrato entre a Prefeitura e o Ministério das Cidades,
ainda existem na área situações questionáveis em relação à drenagem, aos passeios, à
arborização e especialmente à atividade de reciclagem.

As margens do rio Vila Guaíra - retificado e murado - estão menos arborizadas
do que antes da intervenção municipal e com risco de sofrerem reocupação pela
paralisação das obras. Conforme observado in loco e também no relatório final de
avaliação da Cohab sobre o contrato:1

as margens do rio desocupadas continuam livres de moradia, mas
já com vários pontos sendo utilizados para a atividade de
reciclagem. Com as obras da SMOP, de contenção do rio, as
árvores da margem foram cortadas e as máquinas têm trabalhado
no local, impedindo novas ocupações (COHAB, 2016, p.127).

1 COHAB. Relatório Final de Avaliação Bacia do Rio Belém - Vila Parolin. TC 218.774-69/2007. Curitiba, 2016.

Ao Senhor
Rafael Greca de Macedo
Prefeito Municipal de Curitiba
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A travessia de pedestres sobre o rio é feita por uma passarela de madeira
improvisada. Os passeios, quando existem, estão cobertos por mato, água parada ou
por material reciclável sendo separado de maneira improvisada. As vias não possuem
pavimentação, sendo que o ideal nesse caso seria um piso drenante. Dessa forma,
solicitamos atenção da Prefeitura para a conclusão e a manutenção das obras realizadas
no local.

Fotos da via marginal ao rio Vila Guaíra, mostrando passeios e drenagem  inadequados, falta de arborização e
passagem de pedestres improvisada para travessia do rio. Imagens do dia 12/10/2021.
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Com relação à atividade de reciclagem, entendemos que o trabalho realizado
pelos catadores que moram e trabalham no local, sejam ou não vinculados à
associações ou cooperativas, é essencial para Curitiba. No entanto, realizar a separação
de lixo sem estrutura adequada resulta em condições insalubres e até mesmo
degradantes para os catadores, que convivem com lixo e insetos diariamente em suas
casas, já que parte do material reciclável vem misturado com rejeitos comuns.

Fotos da rua Antônio Parolin Júnior, com passeios e drenagem  inadequados e atividades de separação,
acúmulo e descarte de material reciclável nas vias. Imagens do dia 12/10/2021.

Recebemos a informação de que o barracão de reciclagem construído pela
Cohab está sem capacidade para comportar novos catadores. Dessa forma,
consultamos sobre a possibilidade de reforma e utilização do antigo laboratório
municipal, desativado e próximo à área, para esse fim. Trata-se da edificação localizada
na esquina das ruas Brigadeiro Franco e Antônio Parolin Jr. (indicação fiscal
42.124.011), sem uso desde 2015. Outra opção seria a locação de espaços para a
atividade pela SMMA/Prefeitura, como realizado durante a vigência do contrato com o
Ministério das Cidades.
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Na mesma linha, além de fornecer estrutura adequada aos trabalhadores, seria
importante uma ação pública de educação ambiental para a população como um todo,
ressaltando a importância de separar corretamente os diferentes tipos de resíduo e
orientando sobre a sua destinação correta, reduzindo assim a necessidade de manuseio
do material pelos catadores e prolongando a vida útil do aterro sanitário que atende ao
Consórcio Intermunicipal Conresol. Também é imprescindível estimular a redução da
geração de resíduos pela mudança de hábitos de consumo.

Sendo o que havia para o momento, externamos nossos votos de consideração.
Em atenção ao princípio da economicidade, pede-se que a resposta seja remetida para
o email protocolos.mandato@gmail.com.

Deputado Estadual

GOURA
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