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EDITORIAL

Q

uando aceitei o desafio de ser candidato a deputado
estadual, nas eleições de 2010, sabia que minha
jornada pela Assembleia Legislativa seria breve e
pontual. Sempre defendi o exercício de dois mandatos, pois
acredito na necessidade de renovação política. Embora
muitos duvidassem desta posição, não me candidatei à
reeleição em 2018, fechando assim este ciclo.
Sempre busquei, nesses oito anos, trabalhar o possível da
melhor maneira, fazendo o que se espera de um deputado
(leis e fiscalização), mas também estando atento ao que
acontece fora dos gabinetes, nas ruas e na sociedade.
O resumo de todo o nosso trabalho está nesta revista,
a última edição da “Sinal Verde”. Nela você conhecerá as
nossas principais leis criadas, ações desenvolvidas e lutas
que encampamos.
Deixo aqui meus agradecimentos a todos e todas que
nos ajudaram nessa jornada. Saio com a certeza do dever
cumprido e, mesmo sem mandato, irei continuar nas
trincheiras, defendendo o que sempre acreditei.
Rasca Rodrigues - Deputado Estadual

Uma história de trabalho em defesa do Paraná
Deputado estadual, Rasca Rodrigues, 59 anos,
nasceu em Mandaguari e mora em Curitiba há 38 anos.
Formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná
é servidor público da Secretaria do Meio Ambiente do Paraná
há 30 anos. Rasca já exerceu mandatos como:
• diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Pinhais,
entre os anos de 2001 e 2002;
• presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná
(SENGE-PR), 2002 a 2003;
• presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP),
entre 2003 e 2005;
• secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná,
entre 2006 e 2010;
• eleito deputado estadual pelo PV-PR, 2011 a 2014;
• reeleito deputado estadual
pelo PV-PR, 2015 a 2018.

AÇÃO PARLAMENTAR

(até 3 de dezembro de 2018)

LEIS E PROJETOS DE LEI
1º mandato
2011/2014
LEIS

2º mandato
2015/2018
PLs

LEIS

26

Total
2011/2018
PLs

31
83

RECURSOS DEVOLVIDOS

1º mandato 2011/2014

1º mandato

60

R$ 185.895,98

2º mandato 2015/2018

2º mandato (até nov. 2018)

154

R$

482.102,30

Total 2011/2018

179
FRENTES CRIADAS

Animais

Mobilidade

Total

214
PECs

PLs

57
96

REQUERIMENTOS

LEIS

R$

667.998,28

Projeto de Emenda Constitucional

5

1 criada (PEC do Fracking)

Ambientalista

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

4

3 criadas

Agroecologia

INDICAÇÕES LEGISLATIVAS
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Após grande mobilização,
projeto que pretendia acabar
com 70% da APA é arquivado

U

m dos mais polêmicos projetos de lei que tramitaram
nos últimos anos na Assembleia Legislativa, o PL 527/2016,
foi arquivado pelos seus autores,
deputados Plauto Miró (DEM) e
Ademar Traiano (PSDB), em outubro de 2018. Foram quase dois anos
de muita disputa e de uma grande
mobilização popular, na qual nosso mandato foi protagonista, para
impedir a redução de 70% da Área
de Proteção Ambiental (APA) da
Escarpa Devoniana, nos Campos
Gerais, a maior do Sul do país.
Desde que foi apresentado, em

novembro de 2016, o projeto causou
revolta de diversos setores da sociedade (Ministério Público, OAB-PR,
Universidades, ambientalistas, estudantes, lideranças políticas e religiosas, etc), que viam nele um retrocesso ambiental sem precedentes
no Paraná. Por outro lado, entidades
ligadas ao agronegócio, em especial
a Fundação ABC, defendiam a redução e davam sustentação ao projeto.
Criada em 1992, a APA da Escarpa
Devoniana passa por 12 municípios
dos Campos Gerais, assegurando a
proteção dos recursos naturais entre o Primeiro e o Segundo Planalto

paranaense. São 11 Unidades de
Conservação em suas áreas, entre
as quais, o Parque de Vila Velha e o
Parque do Guartelá. Na APA encontram-se também diversas espécies
em extinção, vestígios pré-históricos
e a nossa água de melhor qualidade
em todo o estado, na Bacia do Tibagi.
O arquivamento do projeto representa uma grande vitória de todos os paranaenses, sobretudo da
sociedade civil organizada, que mostraram que o ambiente protegido e
equilibrado é um direito maior do
que o lobby de poucos latifundiários
dos Campos Gerais.
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PARQUE
DO CERRADO

PARQUE DO
GUARTELÁ

PARQUE NACIONAL
DOS CAMPOS GERAIS

BURACO
DO PADRE
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HISTÓRICO DA NOSSA LUTA
CONTRA A REDUÇÃO DA APA

1

NOVEMBRO 2016
2

3

5

A Escarpa Devoniana é uma das
regiões mais belas do país, com
392 mil hectares, criada com o
objetivo de assegurar a proteção
dos recursos naturais dos Campos
Gerais. Estão dentro da APA os
municípios da Lapa, Balsa Nova,
Porto Amazonas, Palmeira, Campo
Largo, Ponta Grossa, Carambeí,
Castro, Tibagi, Piraí do Sul,
Jaguariaíva e Sengés. Na ilustração
ao lado é possível ver o tamanho
do estrago que o projeto
representava, retirando,
4
inclusive a proteção dos
principais parques
da região.

Área atual da APA
Área da APA com
a redução prevista
no PL 527/2016
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PARQUE DE
VILA VELHA

PARQUE
DO MONGE

Projeto é apresentado pelos deputados Plauto,
Traiano e Luiz Claudio Romanelli (PSB).

DEZEMBRO 2016
O projeto é aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), principal comissão
a ALEP, tendo votos contrários dos deputados
Péricles de Mello (PT) e Nereu Moura (MDB).

MARÇO 2017
Atendendo a uma proposição conjunta
dos autores do projeto e das comissões
temáticas por onde a proposta ainda
seria apreciada, uma grande audiência
pública foi realizada em Ponta Grossa,
no Cine Teatro Ópera. Mais de 800
pessoas acompanharam de dentro do
teatro e mais de mil fora. O fato de a
maioria ter ficado de fora dos debates,
sendo, inclusive, impedida de participar,
fez com que o MP não reconhecesse a
audiência pública como legal. Desde ali, já
percebíamos que a comunidade em geral
era contra o projeto.
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MARÇO 2017
Após a audiência, o projeto
chegou para a apreciação da
nossa Comissão de Ecologia,
Meio Ambiente e Proteção aos
Animais, mesmo sem ainda
termos acesso ao estudo da
Fundação ABC que originou
a proposta. Completamente
no escuro em relação aos
reais impactos ambientais
da possível redução, decidi,

Sinal Verde

MAIO 2017
como presidente da comissão,
usar todo o tempo necessário
para dar sustentação técnica
ao parecer. Solicitei a posição
de órgãos ambientais
competentes, entre os quais, o
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) e o Instituto de Terras,
Cartografia e Geologia do
Paraná (ITCG-PR).

Recebemos o laudo técnico
da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, indicando
posição contrária à
redução. No laudo, o órgão
ressaltou que o projeto se
aprovado poderia destruir
22% de todas as áreas
protegidas do Paraná.

JULHO 2017
Foi a vez do ITCG enviar seu
parecer, com mapas cartográficos,
indicando seu posicionamento pela
manutenção do perímetro atual da
APA da Escapar Devoniana.
Realizamos uma grande audiência pública com
diversas entidades do movimento ambiental para unir
esforços contra o projeto de redução. Nesse encontro
tiramos uma posição unificada do movimento, moções
de repúdio e calendário com ações contra um possível
avanço do projeto.
No mesmo mês, reunimos os
gestores ambientais de todos
os municípios da APA para
debater os impactos ambientais
e de receitas com a perda de
arrecadação do ICMS Ecológico.

Ao todo, seriam mais de R$ 7
milhões que os 12 municípios
perderiam com o avanço da
proposta. Foi a primeira vez que
os municípios foram ouvidos
sobre a polêmica.

Contrariado com os pareceres
individuais da SEMA e do ITCG, o
Governo do Estado institui um Grupo
de Trabalho conjunto com o objetivo
de avaliar tecnicamente o projeto e
dar um parecer em definitivo, até 31 de
agosto de 2017.

AGOSTO 2017
O município de Palmeira é primeiro dos
12 da APA a se posicionar oficialmente
contra o projeto, em uma audiência
pública realizada pelo município, com
amplo apoio de produtores rurais.
Levamos nossa defesa da APA
ao conhecimento das lideranças
religiosas, que foram fundamentais
em todo o processo. Entre as
lideranças que mais se envolveram
está o arcebispo metropolitano de
Curitiba, dom José Antônio Peruzzo.
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AGOSTO 2017
Vence o prazo para a entrega do
parecer definitivo do GT conjunto do
Governo do Estado. Extraoficialmente,
tivemos conhecimento que, mais uma
vez, o parecer seria contra a redução.
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SETEMBRO 2017
Nosso mandato e o Comitê Pró-Escarpa organizou um dia
inteiro com atividades em Ponto Grossa. Foram mais de
500 pessoas envolvidas, entre estudantes, ambientalistas,
movimentos sociais e população em geral. Fizemos um
protesto pelas ruas do município e uma grande aula pública
para explicar o que estava acontecendo em todo o processo.
Deputado Romanelli, um dos
três autores do projeto, retira sua
assinatura e ainda alegou que
trabalharia contra a proposta, como
líder do Governo à época.

OUTUBRO 2017

NOVEMBRO 2017
Organizamos um ato com
o Comitê Pró-APA Curitiba
para entregar aos autores
do projeto, na ALEP, um
parecer técnico construído
por especialistas em águas,
geologia, biodiversidade
e legislação ambiental. Na ocasião, entregamos toda a
documentação da comissão, com moções e pareceres contrários
ao projeto. Um momento de convencimento importante.

Artistas paranaenses e o
Observatório de Justiça
e Conservação lançam
um documentário e um
videoclipe revelando os
riscos e as irregularidades do
projeto 527/2016. Somente
o videoclipe alcançou mais
de 1 milhão de visualizações
no Facebook, ajudando a
fortalecer nossa luta no Paraná
e em todo o país.

OUTUBRO 2018

DEZEMBRO 2018

Quase dois anos após ser
apresentado, os autores do
projeto pedem o arquivamento
do PL 527/2018, aprovado por
unanimidade. No pedido de
arquivamento, Plauto e
Traiano afirmam que a
decisão se deu por
entenderem que o projeto
deveria antes ser discutido
no Conselho Gestor
da Escarpa.

O Comitê Pró-Escarpa, com o apoio de 11 entidades
(Cáritas Brasileira, SPVS, Justiça e Conservação,
Senge-PR, SindiSeab, Terra de Direitos, Cedea,
Mater Natura, Fetraf-PR e APAVE), realiza ato
para agradecer aos deputados autores pelo
arquivamento do projeto e reconhecer o empenho
do nosso mandato para que isto acontecesse.
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RIO BELÉM

Plano de revitalização do Rio Belém ganha
fôlego e ações já estão em andamento

U

m ano após criarmos a campanha “+Vida no Rio Belém”, em
novembro de 2016, a Prefeitura de
Curitiba e o Governo do Estado anunciaram, enfim, um Plano de Revitalização
da Bacia do Rio Belém. De lá para cá,
o plano, que conta com cinco eixos estruturais, vem avançando e ações já são
percebidas ao longo dos 21 km do rio.
A concretização desse projeto é resultado da vontade política do prefeito Rafael Greca e da governadora Cida
Borghetti, da insatisfação da população
com a qualidade das águas do principal
rio curitibano e também das ações de
conscientização e convencimento que
fizemos nestes dois últimos anos, no âmbito da campanha “+Vida no Rio Belém”.

Rasca e Greca
debatem
ações para a
despoluição
do Rio Belém

A campanha foi lançada no Dia do Rio
de 2016, com o objetivo de iniciar um grande movimento em prol da despoluição do
Belém. Na ocasião, realizamos uma blitz
de educação ambiental nas principais vias
próximas ao rio e em residências dentro da
Bacia do Belém. Entregamos mais de 30 mil
cartilhas e conversamos com a população
sobre a real condição do rio e o que precisávamos fazer para mudar a situação.

Com o amplo apoio visto nas ruas, convocamos uma audiência pública, no Dia
Mundial da Água, 22 de março de 2017, na
Câmara Municipal de Curitiba, com os representantes da Prefeitura, Governo do Estado
e Sanepar. Durante a audiência, com mais
de 200 pessoas presentes, foi a primeira vez
que o Grupo Gestor de Revitalização do Rio
Iguaçu (GGRI) apresentou o atual Plano de
Revitalização do Rio Belém, que estava na
fase de elaboração e diagnóstico inicial.

MEIO AMBIENTE
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Intensificamos nossas manifestações nas ruas. Em junho e em setembro,
realizamos, em parceria com o então
vereador Goura (PDT), duas pedaladas
nas margens do Rio Belém. Na primeira
atividade, contamos com a presença de
mais de 100 cicloativistas de Curitiba,
que abraçaram a campanha e nos ajudaram a pedalar mais de 18 quilômetros, do Centro Cívico até o Parque Náutico do Iguaçu, em São José dos Pinhais,
no encontro dos rios Belém e Iguaçu,
como forma de manter a agenda ativa
e envolver as pessoas que moram nas
margens do rio.

Jogo didático ajuda
na conscientização

Conheça os pontos do Plano
de Revitalização do Rio Belém

Outra grande contribuição da campanha “+Vida no Rio Belém” foi a criação
de um jogo didático e virtual, disponibilizado na internet e celulares, com foco
na conscientização das crianças e adolescentes. Lançamos o jogo em 24 de novembro de 2017, Dia do Rio, um ano após
começarmos a campanha.
O jogo, que leva o mesmo nome da
campanha, consiste em aliar informações didáticas sobre os principais motivos da poluição do rio e fazer com que
o jogador passe de fase na medida em
que for retirando todo o tipo de sujeira
(tijolos, garrafas pets, dejetos, pneus, vidros, resíduos em geral) das suas águas.
Atualmente, o jogo ainda está disponível para ser baixado no Google
Play (goo.gl/bENLP5) e pode ser jogado na internet (goo.gl/FKj1XS). Educadores em geral tem utilizado o jogo em
suas aulas de educação ambiental.

O Plano é composto por cinco eixos
de trabalho: Obras e Projetos de Infraestrutura; Esgotamento Sanitário e
Rede de Esgoto; Sistema de Fitorremediação; Criação e Ampliação de Unidades de Conservação (UCs) e Educação
Ambiental. Destes cinco eixos, dois já
estão em andamento desde o início de
2018: a implantação de um sistema de
fitorremediação e a melhoria na rede de
esgotamento sanitário.
O sistema de fitorremediação é uma
técnica natural para filtrar as águas do
Belém com o uso de plantas aquáticas.
Segundo o diretor de Recursos Hídricos
da Secretaria do Meio Ambiente de
Curitiba, Ibson Campos, a ideia é criar
parques filtrantes, um deles no Rio Juvevê, próximo à Vila Capanema e outro
no Passeio Público, para avaliar a eficiência da técnica.
Já na melhoria na rede de esgoto,
considerado o principal motivo pela
poluição do rio, há uma meta ambiciosa

Rasca e Campos: Execução do plano é
acompanhada de perto pelo mandato

de visitar mais de 43 mil imóveis,
dentro dos 37 bairros da Bacia do
Rio Belém, onde ainda existem mais
de 15 mil ligações irregulares e mais
de 27 mil imóveis sem vistoria. Também estão previstos no plano o aumento de capacidade da Estação
de Tratamento de Esgoto (ETE) do
Belém e a substituição da rede de
esgoto na região central de Curitiba,
previsto no Plano Municipal de Saneamento Básico.
Também é uma meta de longo
prazo a ampliação e criação de novas Unidades de Conservação no
município. Pelo plano, o Parque das
Nascentes do Rio Belém, no bairro
Cachoeira, que hoje possui 15 mil metros quadrados, será ampliado para
115 mil metros quadrados. A medida
protegeria nascentes que atualmente estão fora da área do parque.
Outros dois projetos são a criação
de um parque à montante do Parque
São Lourenço, na Rua Reinaldo Hecke, no bairro Abranches, e o Parque
Linear “Três Marcos”, nas margens do
Córrego Tapajós, no bairro Vila Hauer.
“São projetos de longo prazo, que
ainda necessitam de recursos, mas
são importantes para consolidar a
proteção do rio”, afirmou Campos.
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FRACKING

Paraná é o primeiro
estado do país
a proibir o fracking

N

osso mandato construiu e criou a primeira
lei estadual do Brasil
(18.947/2016) contra o controverso método fracking, usado
na extração do gás de xisto,
deixando um enorme passivo
ambiental. A Lei suspendeu por
10 anos o licenciamento ambiental de qualquer atividade
de perfuração ou exploração de
gás que utilize o método.
Fomos pioneiros na Assembleia Legislativa no alerta sobre
os riscos ambientais, econômicos e sociais que o método traria
às regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná e na contaminação irreversível do nosso solo
e da nossa água.
Em 2013, quando a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
leiloou 72 blocos para exploração de gás no Brasil – sendo 16
localizados no Paraná, atingindo
123 municípios – realizamos no
mesmo mês uma grande audiência pública para iniciar um
movimento contrário ao método,
propondo, na época, uma moratória de cinco anos para termos

mais tempo para avaliar os reais
impactos do método..
A partir deste momento,
vários municípios com áreas leiloadas pela ANP, especialmente Toledo e Cascavel, começaram a se movimentar contra o
método, após perceberem que
o fracking representava mais
riscos do que benefícios.
Em novembro de 2015,
junto com os deputados José
Schiavinato (PP), Fernando
Scanavaca (PDT) e Marcio
Nunes (PSD), portanto quatro
deputado engenheiros, resolvemos criar uma comitiva parlamentar e conhecer de perto a
experiência do uso do fracking
em duas províncias da Argentina, Rio Negro e Neuquén.
Voltamos com a certeza de
que o método era perigoso para
o Paraná, pois contaminaria o
solo mais fértil da nossa agricultura e nosso Aquífero Guarani. Decidimos reapresentar o
projeto e pedir, em vez de cinco,
dez anos de suspensão. O projeto foi aprovado por unanimidade e sancionado no final de
2016 e vigorará até 2026.

PEC do Fracking
Outra medida contra o fracking que construímos e aprovamos
na Alep foi a Proposta de Emenda Constitucional nº 37/2016 (PEC
do Fracking), que incluiu a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa para futuras construções de poços que utilizem o
método em território paranaense, com o objetivo de fechar ainda mais
o cerco ao método. A autorização prévia constitucional já era prevista
para construções de hidrelétricas, termoelétricas e usinas nucleares.

Realizamos a 1ª
audiência pública
sobre o tema
no Paraná, em
dezembro de 2013

O que é o fracking?
O processo de fraturamento hidráulico é uma
tecnologia desenvolvida para extração de gás de
xisto em camadas ultraprofundas. Ela consiste
na perfuração do solo, por meio de tubulação,
por onde são injetados de sete a 15 milhões de
litros de água e mais de 600 produtos químicos
(inclusive substâncias cancerígenas). Grande
quantidade de água é usada para explosão das
rochas, e os produtos químicos, para mantê-las
abertas para passagem do gás. Pesquisas relacionam o uso do fracking às mudanças climáticas, favorecendo secas, enchentes, tufões e terremotos. Além do prejuízo ambiental, o prejuízo
econômico também é alto, uma vez que diversos
países já não importam alimentos produzidos
em solo contaminado pelo método.

/2016
18.947

MEIO AMBIENTE
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AGROTÓXICO MATA!

Redução do uso de agrotóxicos
entra na pauta da ALEP

Mandato foi vanguarda no foco contra
o uso indiscriminado de veneno no Paraná

E

ncontrar alternativas para a
redução do uso excessivo de
agrotóxicos no Paraná foi uma
das prioridades do nosso segundo
mandato na Assembleia Legislativa.
Com audiências públicas, seminários
em vários municípios, campanhas
de conscientização e proposições de
leis, colocamos o tema na agenda
permanente do Legislativo e da população em geral.
Em outubro de 2018, após a realização de uma grande audiência
pública com especialistas no tema,
iniciamos a criação da Política Estadual de Redução do Uso de Agrotóxicos, nos mesmos moldes da Política
Nacional de Redução dos Agrotóxicos (PNARA), em tramitação na

Câmara Federal. Os próximos passos
serão a formação de um grupo para
organizar os trabalhos e a realização de audiências públicas regionais
para qualificar a proposta.
Segundo dados do Fórum Estadual Permanente de Combate aos
Agrotóxicos, o Brasil é o campeão
mundial no consumo de agroquímicos no mundo e o Paraná é o
segundo estado que mais consome
no país. Cada vez mais, com ajuda
da ciência, sabemos que estes produtos estão relacionados a diversos
tipos de câncer, ao autismo, intoxicações e a suicídios de produtores.
O município campeão de uso
de veneno no Paraná é Cascavel,
na região Oeste, com cerca de duas

mil toneladas por ano. Em abril
de 2018, realizamos audiência
com produtores em conjunto com
a Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel
(AREAC), para buscar caminhos à
diminuição do uso.
Entendemos que os produtores
e os profissionais de agronomia
devem ser aliados nessa luta, pois
são diretamente afetados pelo
veneno, que é perigoso tanto para
quem produz quanto para quem
consome. As dificuldades relatadas em Cascavel, assim como as
futuras contribuições dos novos
encontros, também ajudaram a
formatar uma proposta de redução a nível de estado.
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RESÍDUOS SÓLIDOS

Leis garantem destino correto para resíduos sólidos

A

efetividade da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS),
criada em 2010, foi uma preocupação constante do nosso mandato
desde 2011. Criamos cinco leis em vigor
no Paraná e apresentamos diversos
projetos sobre o tema.

Lei 19.294/2017
Supermercados e outros grandes
pontos de comércio varejista devem
oferecer aos clientes urnas para o
descarte de embalagens recicláveis, preferencialmente ao lado dos
caixas destinados ao pagamento
das compras. As embalagens descartadas pelos clientes deverão ser
colocadas à disposição das cooperativas ou órgãos similares de reciclagem, que hoje acabam exercendo a
função, que por Lei, deveria ser dos
revendedores.
Deputado Rasca defende
proposta no plenário

Lei 17.321/2012
Em vigor desde setembro de 2012,
esta Lei deu mais rigor na destinação
dos resíduos da construção civil (entulhos) ao cobrar a comprovação do
destino adequado, pelas empresas
responsáveis, como condição para
que as obras recebessem a emissão
do certificado de conclusão (habite-se). Ou seja, sem destinar corretamente os entulhos remanescentes
das obras, elas ficam irregulares.

Lei 17.230/2012

Lei 17.232/2012
Quando você comprar um refrigerador, um micro-ondas ou qualquer
outro produto da chamada linha branca, lembre-se que você não é obrigado
a ficar com as embalagens (plástico,
papelão, isopor, etc) que envolvem o
produto. Pelo contrário, as empresas
de revenda é que são obrigadas a recolher as embalagens e dar a elas uma
destinação correta. O produto é seu, a
embalagem não. Cobre, é Lei.

Abrimos fogo contra as bitucas de
cigarro. Nossa Lei estabeleceu parcerias entre o Poder Público e a iniciativa
privada para coleta, reciclagem e destinação correta das bitucas de cigarro
no Paraná. A lei entrou em vigor em
julho de 2012 e já garantiu diversas
parcerias, entre as quais, da empresa
Souza Cruz com o Governo do Estado no sentido de criar campanhas de
conscientização sobre o descarte das
bitucas. Diversos espaços públicos
também já adotaram o que a Lei sugere, instalando bituqueiras ecológicas
do Programa Bituca Zero. O ideal é que
as pessoas parem de fumar, mas se fumam, que pelo menos possamos dar
um destino correta ao resíduo.

Entulhos devem ir para o lugar certo

Lei 17.113/2012
Os órgãos públicos do Paraná - do Legislativo, Executivo ou
Judiciário – passaram a utilizar
com mais frequência o papel
reciclado ou papel branco com
certificação florestal FSC (Forest
Stewardship Council) em seus
materiais de expediente, como
envelopes, processos, blocos, notas, embalagens e similares.

Na Assembleia, o coletor de
bitucas está em vários lugares
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE

O

balanço do nosso trabalho
no comando da Comissão
de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais, no período de 2015 a 2018, é altamente
positivo. A comissão tornou-se
uma das mais atuantes de toda a
ALEP e com papel fundamental
nos principais e mais polêmicos
projetos votados na casa.
Foi assim no processo que levou ao arquivamento do projeto
527/2016, que pretendia acabar
com 70% da APA da Escarpa
Devoniana; na construção das
legislações contra o fracking,
pioneiras no Brasil; na aprovação

dos principais projetos de proteção aos direitos dos animais no
Paraná; na redução de ICMS para
microgeradores e minigeradores
de energia limpa.
“Sem o nosso trabalho na comissão, seguramente, o projeto
de redução da APA da Escarpa
Devoniana não encontraria um
espaço de resistência ambiental na ALEP. Esse é o papel da
comissão, atuar na garantia da
preservação do patrimônio ambiental do estado, apoiando as
boas iniciativas e combatendo as
que ameaçam nosso ambiente”,
explica Rasca.

Foto: Pedro de Oliveira/Alep

Comissão do Meio Ambiente
é uma das mais atuantes da ALEP

Comissão em números:

33

reuniões
realizadas

7
palestras
Foto: Sandro Nascimento/Alep

107

projetos de lei
apreciados

18

audiências públicas/
seminários organizados

24

participações em
atividades externas

1

resolução
criada

Mandato conquistou garantias de
indenização para atingidos por hidrelétricas

A

tuamos tanto na Comissão
do Meio Ambiente quanto
nas votações em plenário,
contra a retirada das garantias de
justa indenização aos atingidos
por empreendimentos hidrelétricos
no Paraná. Foram vários projetos
enviados pelo Governo do Estado onde esta garantia foi retirada,
dando um verdadeiro “cheque em

branco” para as empresas.
Lideramos o movimento que
derrubou todos os vetos do Governo,
em mais de 30 empreendimentos
hidrelétricos, assegurando que as
empresas tem a obrigação de comprovarem o pagamento das indenizações de terras e afins aos atingidos como condição para a liberação
da Licença de Operação (LO) do

órgão ambiental competente.
“Infelizmente, a prática do Governo em relação ao tema, foi de
enviar vários projetos em lista para
serem aprovados no atacado. Sempre fui contra e atuei para não serem
aprovados desta forma. Perdemos
por ser minoria, mas conquistamos
as indenizações com muito trabalho”, lembra Rasca.
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Sinal Verde

Obras públicas sustentáveis já são realidade no Paraná

A

criação da nossa Lei 17.084/2012, que
determinou que os projetos de obras públicas no estado tivessem aquecimento
por energia solar, sistema de aproveitamento
de águas da chuva e telhados ambientalmente corretos, transformou o Paraná em uma
referência no tema e diversos projetos, com
base na Lei, estão em andamento.
Entre os projetos, está a “Casa Sustentável”, desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar) e pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), que testa um
protótipo de moradia popular sustentável,
com 44 metros quadrados, e que poderá servir
de base para futuros projetos do “Minha Casa,
Minha Vida” no Paraná.
A Casa Sustentável é uma residência com
sala, cozinha, dois quartos e um banheiro. Os
diferenciais do projeto vão desde a geração
própria de energia elétrica ao aproveitamento
da água da chuva. Diversos municípios também tem adotado nossa legislação em suas
licitações de futuras obras públicas, tanto
pelo ganho ambiental quanto pelo econômico com a redução do uso de energia.

O protótipo da “Casa Sustentável” foi instalado
no câmpus do Tecpar em Araucária, na Região
Metropolitana de Curitiba, em outubro de 2018

Qualidade do ar
é monitorada
em tempo real

A
012

/2
17.143

Lei 17.143/2012, de nossa autoria,
serviu de base para criação do
monitoramento online periódico
da qualidade do ar e das condições meteorológicas em regiões mais atingidas
pela poluição atmosférica. Além disso,
a lei estabeleceu a divulgação diária das
estatísticas da poluição do ar no Paraná
e que está ao alcance de qualquer cidadão no site do Instituto Ambiental do
Paraná. (www.iap.pr.gov.br)

/2012
17.084

Uso de cisternas para
captação de água da
chuva é obrigatório
em lava-rápidos
016

/2
18.730

P

ara estimularmos o uso racional da água, e
também proporcionar economia aos estabelecimentos, como postos de combustíveis
e lava-rápidos, criamos juntamente com o deputado Gilberto Ribeiro (PRB), a Lei 18.730/2016,
que cobra a instalação de cisterna para captar
água da chuva, que é reutilizada nas atividades
dos estabelecimentos.

MEIO AMBIENTE
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Lei instituiu o programa Polícia Ambiental Mirim

C

om foco na educação
ambiental das nossas crianças e adolescentes, criamos a Lei
17.896/2013, que implantou
no Paraná o programa Força Verde Mirim (Guardiões
da Natureza). O Força Verde Mirim é um programa de
governo, iniciado em 2008,
que com a nossa Lei passa a
ser permanente e uma política de estado, independente de qualquer governo.

/2013
6
9
8
.
7
1

Rasca participa de ação
do Força Verde Mirim em 2011

Lei da Ilha do Mel
trouxe bem-estar à
população nativa e
proteção ambiental

A

liberação parcial da construção em alvenaria, de casas e comércios da Ilha do
Mel, trouxe qualidade de vida aos
moradores nativos e proteção
ambiental à área de preservação.
Desde março de 2016, dos cerca
de 600 lotes da ilha, mais de 120
solicitações de intervenção com
base na Lei foram feitos no Instituto Ambiental do Paraná (IAP).
Antes dessa legislação, os
nativos eram obrigados a erguer
suas casas apenas em madeira,
que geralmente eram precárias e

com vida útil em torno de cinco
anos. Pousadas e restaurantes tinham dificuldades de aprovação
da Vigilância Sanitária, pois as cozinhas e banheiros não atendiam
os requisitos legais.
A Lei também criou uma contrapartida ambiental para quem
quiser construir o primeiro pavimento em alvenaria, a separação
dos resíduos líquidos em duas
fossas diferentes, garantindo
mais qualidade das águas: uma
do vaso sanitário e outra para as
demais áreas da propriedade.

Proposta foi debatida com os moradores
durante reunião em dezembro de 2015

016

/2
18.715

ESPORTES DA NATUREZA

Liberação do uso de represas e lagos
transformou Curitiba na “capital da canoagem”
Represa do
Passaúna
recebe
torneios
de “stand
up paddle”
e canoa
havaiana

U

ma das primeiras leis criadas por nosso mandato, a Lei 17.048/2012, que
liberou o uso de lagos, lagoas e represas públicas e privadas à prática de esportes
aquáticos não poluentes, foi determinante
para a promoção e sucesso de diversas modalidades aquáticas no Paraná.
Curitiba, por exemplo, se tornou a “capital da canoagem” com a vinda oficial, em
janeiro de 2015, da Equipe Permanente de
Canoagem Velocidade, que antes treinava
em São Paulo. Curitiba é também a sede

da Confederação Brasileira de Canoagem
(CBCa) e do Centro de Desenvolvimento da
Canoagem Brasileira.
Na Região Metropolitana de Curitiba,
também cresceu significativamente a procura por modalidades como o remo e “stand up
paddle”. Sempre defendemos que a liberação
do uso para modalidades não poluentes traria benefícios para a qualidade das águas dos
mananciais de abastecimento, pois quem
pratica esportes aquáticos sempre quer uma
água limpa.

/2012

17.048

Foto: Cauby Rossato

Transporte de pranchas em ônibus do Litoral
é sucesso entre surfistas

A

pós quinze anos de proibição, liberamos em maio de 2014, com a Lei
17.596, o transporte de pranchas de
surfe e bodyboard em linhas de ônibus
metropolitanos que operam no Litoral.
Hoje, transportar os equipamentos
já se tornou uma prática incorporada ao
dia a dia dos surfistas, graças a parceria
que fizemos com a Associação de Surf
de Paranaguá (Aspar) e as companhias
Graciosa e Marumbi, que deram origem à
nossa Lei.
Ato da liberação oficial na Praça dos Povos
Árabes, em Paranaguá, com o coautor
deputado Edson Praczyk

/2014
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Lei cobra identificação de profissionais
de educação física em academias

2012
/
9
9
6
.
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Regulamentação
de corridas de rua
e montanhismo
no Paraná

/2012

17.373

O

calendário de corridas de rua e de
montanhismo no Paraná foi ampliado após implantação da nossa Lei
17.373/2012, que estabeleceu as diretrizes
gerais para facilitar que entidades esportivas ou afins pudessem organizar e realizar
parcerias para promover corridas de rua e
campeonatos de montanhismo. A nova legislação é, sem dúvida, um dos pilares do
crescimento de maratonas e torneios de
escalada no Paraná, pois desburocratizou
o processo para a realização destas provas.

Ilustrações: Freepik

P

ara dar mais segurança aos frequentadores
de academias e clubes
desportivos, criamos a Lei
17.699/2012, cobrando que
os estabelecimentos identifiquem os profissionais de
educação física responsáveis pelos serviços. A Lei teve
apoio do Conselho Regional
de Educação Física da 9ª
Região (Cref9/PR) e o embasamento em resoluções do

Conselho Federal de Educação Física (Confef).
“Foi uma Lei muito importante porque favoreceu a sociedade, dando garantias de
que os serviços são oferecidos
por profissional registrado e
competente. Existem muitas
‘pseudo-academias’ por aí
e as pessoas devem cobrar
esta identificação”, comenta
Antônio Eduardo Branco, presidente do Cref9/PR.

Lei criou o “Mês da Bicicleta”

N

osso mandato também
se caracterizou pelo amplo apoio à mobilidade
urbana sustentável, em especial à bicicleta e o skate. Com
a Lei 17.385/2012, criamos o
“Mês da Bicicleta”, com intensa
agenda de eventos, debates,
ações e políticas a respeito do
tema em setembro. Já a Lei
18.485/2015, instituiu a Semana do Skate no Paraná, comemorada anualmente na terceira semana de junho, como

forma de reconhecer a prática
como meio de transporte.
São conquistas do nosso
trabalho também a inclusão
obrigatória de questões sobre
ciclistas em exames do Detran
para tirar a Carteira de Habilitação; a construção de 28 km
de ciclovias nas obras de duplicação da PR-415, em Pinhais e
Piraquara, além da realização
de audiências públicas e pedaladas para promover a pauta
no estado.
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5
8
3
.
7
1

AGRICULTURA

Turismo rural na Rota dos Tropeiro
passa a ser reconhecido como
atividade rural

Ilustração: gazetadepalmeira.com.br
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U

m dos principais empecilhos
para o desenvolvimento do
turismo rural na Rota dos
Tropeiros - corredor histórico que
perpassa 22 municípios da região
dos Campos Gerais - a falta de
amparo legal aos produtores rurais para exercerem a atividade
deixou de existir com a criação da
Lei 19.142/2017, proposta por nosso
mandato em parceria com o deputado Anibelli Neto (MDB).
A Lei passou a reconhecer a
atividade como do meio rural, permitindo que serviços de hospedagem, exploração de vivência, organização de visitas, alimentação,

Carlos Roberto Solera,
historiador do tropeirismo

por exemplo, sejam respaldadas
legalmente. Na prática, a Lei regulamenta o turismo rural na Rota
dos Tropeiros e deve alavancar a
atividade na região, incentivando os produtores para que vejam
o turismo como uma janela de
oportunidades.
Na avaliação de Carlos Roberto
Solera, um dos maiores historiadores do tropeirismo no Brasil, a Lei
representa o “renascimento” da
Rota dos Tropeiros. “É um instrumento de excelente possibilidade
de ganhos financeiros para empresários já atuantes no segmento
do Turismo Rural, e mesmo para

agropecuaristas, sitiantes e outros,
que atuam na área rural, mas ainda
não estão nessa atividade em seu
dia a dia. A Lei traz facilidades de
enquadramento jurídico na atividade, além de resgatar e valorizar
uma gama intensa da história do
território paranaense e de outras
partes do Brasil”, definiu Solera.
A Rota dos Tropeiros foi criada
em 2002 e incluída no calendário oficial do estado em 2012 para
fomentar o turismo e divulgar a
história paranaense, mas faltava a
regulamentação para que os serviços oferecidos fossem amparados
pelas leis de turismo rural.
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Lei tirou da clandestinidade produtores
de mel de abelhas sem ferrão no Paraná

A

dificuldade dos produtores de
mel de abelhas sem ferrão –
atividade conhecida como meliponicultura – em criar, transportar e
comercializar seus produtos em território paranaense chegou ao fim com
a criação da nossa Lei 19.152/2017,
que instituiu um marco regulatório à
atividade ao definir regras que vão da
criação até o comércio final, passando
pelo manejo e o transporte das abelhas sociais nativas.
Entre os principais pontos da
Lei estão: o registro dos produtores
pelo órgão ambiental competente; a
criação de uma lista de espécies de
abelhas sociais nativas sem ferrão a
cada dois anos; a implantação de um
selo de certificação ambiental para
os produtores que estiverem com situação regular, facilitando a venda
dos produtos e derivados; a regularização do transporte das abelhas,
além da instituição de incentivos

7

/201
19.152

para pequenos produtores, às instituições de ensino e meliponários que
trabalham com abelhas sem ferrão
na lista de extinção.
A Lei coloca nosso estado entre
os primeiros do país a criarem este
marco regulatório que dá segurança
jurídica aos meliponicultores e deve
abrir mercado para estes produtos. No
Paraná, espécies nativas como a jataí

Lei garante comércio e
trânsito da poncã com
folhas e ramos para
outros estados

U
/2016

18.708

e a mandaçaia, que estão em risco de
extinção, são protegidas pela nova
Lei. De acordo com o coordenador
da Câmara Técnica de Meliponicultura do Paraná, professor Renato Rau,
além das garantias legais, a medida
representa um ponto de partida para
a consolidação da meliponicultura
como atividade agrícola reconhecida.
“O que tínhamos antes era uma
atividade clandestina em todos os
sentidos. A partir da Lei começamos
a saber, de fato, quantos produtores
temos oficialmente no Paraná, e com
quais espécies nativas trabalham.
Com a autorização e o selo, que estará nos rótulos, os produtos poderão
encontrar com mais facilidade mercado, pois temos um grande potencial para isto. A lei promoveu a abertura dessa cadeia produtiva e é, com
certeza, um marco na criação de uma
identidade e qualidade deste mel”,
afirmou Rau.

ma grande injustiça com os produtores de cítricos
do Paraná, especialmente dos municípios da região do Vale da Ribeira, foi reparado em janeiro
de 2016, com a criação da Lei 18.708/2016, de nossa
autoria em parceria com o deputado Alexandre Curi
(PMDB), que autorizou a comercialização e o trânsito
da fruta poncã – com folhas e ramos – para outros estados brasileiros.
Antes da nossa Lei, os produtores paranaenses estavam impedidos de vender seus produtos para fora do
Paraná em função de uma norma de 2009, do Ministério
da Agricultura, que proibia o trânsito e a venda de cítricos
com ramos e folhas. Neste período, apenas os municípios
de Cerro Azul e Doutor Ulisses, eram responsáveis por
50% da produção nacional de poncã. De lá pra cá, houve
uma queda de 70% na produção de poncã no estado.
“Nossa intenção foi resgatar a força da produção
de cítricos no Paraná e colocar nossos agricultores em
iguais condições com os agricultores de outros estados.
A folha e o ramo também oferecem ao produto maior
durabilidade e conservação”, explicou Rasca.

SAÚDE

Foto: freepik.com

Lei garante água da torneira
sem compostos cancerígenos
/2012

17.278

D

esde de 2012, a água que sai da sua torneira
não é mais a mesma. A Lei 17.321/2012, de nossa autoria, reduziu na água tratada com cloro
os compostos químicos trialometanos e ácidos haloacéticos, com o objetivo de acabar com o risco que
as substâncias podem causar à saúde das pessoas.
Uma tese de doutorado desenvolvida na Universidade Estadual de Maringá (UEM), pelo professor e engenheiro químico Ricardo Andreola,
comprova que existe uma forte relação entre a
incidência de câncer de bexiga, cólon e reto com a
ingestão desses compostos químicos no processo
de cloração.
Na prática, a Lei baixou os trialometanos de
100 microgramas por litro, de acordo com legislação federal, para 60 microgramas e criou, já que
não existia, um valor máximo permitido para ácidos haloacéticos.
“Nosso padrão de qualidade da água tratada
estava desatualizado. As pessoas estão se interessando mais por essa qualidade e a Lei dá segurança para quem consome água da torneira”,
afirma Andreola.

C

om foco na redução
da obesidade infantil e na promoção de
hábitos saudáveis de alimentação, criamos com
apoio de vários deputados
a Lei 18.944/2016, que
instituiu a Semana da Nutrição Infantil nas escolas
paranaenses. Com isto, o
Paraná saiu na frente dos
demais estados, que a
partir de 2019, terão também que incluir o tema da
educação alimentar e nutricional nas disciplinas de

ciências e biologia, de acordo com uma nova norma
da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional.
Um estudo publicado
em 2016 pela revista científica The Lancet, revelou
que o índice de obesidade
no Brasil, entre meninos,
saltou de 0,93% para 12,7%
e, entre meninas, de 1,01%
para 9,37%, nas últimas
quatro décadas. A semana
será comemorada anualmente no período de 6 a 12
de outubro.

Foto: freepik.com

Semana da Nutrição Infantil
nas escolas

/2016
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PROTEÇÃO ANIMAL

Com amplo debate, Novo Código dos
Direitos dos Animais avança no Paraná

D

Coordenação do Fórum em
Defesa dos Direitos dos Animais
de Curitiba (FDDA) é uma
das entidades que ajudam na
construção do código.

PRINCIPAIS PONTOS DO NOVO CÓDIGO:
Proíbe a promoção e realização de
rinhas, touradas e vaquejadas.
Proíbe a caça
no Paraná.
Define os conceitos
de maus-tratos de
forma específica.

Proíbe a tração animal em municípios
acima de 20 mil habitantes.

Proíbe experimentos científicos com animais
cujos resultados já são conhecidos.
Promove conteúdos
escolares acerca da guarda
responsável de animais.

Proíbe a venda
ambulante de
animais

esde 2011, quando apresentamos o PL 885,
lutamos pela criação de um Novo Código
Estadual dos Direitos dos Animais como
forma de atualizar a legislação em vigor, acompanhando os avanços que a causa teve nos últimos anos. Temas como os maus-tratos, por
exemplo, não fazem parte da legislação atual.
O projeto na época sofreu resistência interna e tivemos que reapresentá-lo em 2015. No
mesmo ano, decidimos mudar a estratégia para
avançar concretamente na aprovação do novo
código. Envolvemos o Governo do Estado e entidades de proteção aos animais para que eles
contribuíssem, e depois disso, o novo texto fosse
reencaminhado pelo próprio Governo à ALEP, facilitando a aprovação em plenário.
Em dezembro de 2018, o texto final do novo
código foi amplamente debatido por todas as
secretarias de estado, pela Rede Estadual dos
Direitos dos Animais (REDA) e aguarda apenas
a autorização da governadora do estado para
tramitar na ALEP.
O novo código reunirá normas e condutas que
deverão ser seguidas em todo Paraná em relação
a animais silvestres, domésticos, testes laboratoriais com animais, uso agropecuário de animais,
educação ambiental e combate aos maus tratos.

Lei proíbe a exigência de caução para o atendimento
clínico de animais em situação de risco

A

cobrança de pagamento antecipado (cheque-caução, nota
promissória e afins) como requisito para o atendimento de animais em situação de risco, em clínicas
e hospitais veterinários, passou a ser
proibido no Paraná quando criamos
a Lei 19.453/2018. Animais atropelados, com lesões graves ou em que
haja risco constatado de morte são
protegidos pela Lei.
A ideia é coibir a prática abusiva do pagamento por serviços que

sequer foram feitos e que tem tirado
a vida de muitos animais. “Muitas vezes, os tutores são pegos de surpresa
na hora do acidente e não tem como
pagar por um procedimento na hora.
O que queremos é que a vida dos animais venha em primeiro lugar. Não
se trata de fazer os serviços de graça, mas não fazer do pagamento um
pré-requisito para o atendimento”,
explica Rasca.
A Lei está em vigor desde abril de
2018. Fique atento!
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Lei da transparência nos
pet shops combate maus tratos

O

s pets shops paranaenses, desde janeiro de 2016, são
obrigados a oferecer aos
seus clientes a gravação e a
transparência no local dos
serviços de banho e tosa
de cães e gatos. Desde sua
criação, a Lei tem sido uma
referência no combate aos
maus-tratos nos estabelecimentos, diminuindo a frequência de denúncias.

4

/201
17.949

Entidades de
proteção animal
são incluídas
no Nota Paraná

U

ma das exigências para o cadastro de entidades de proteção
aos animais, para ter acesso às
doações do Nota Paraná, é ter o Título de Utilidade Pública Estadual. No
entanto, até a criação da nossa Lei
19.418/2018, as entidades não eram reconhecidas como de utilidade pública
pela Lei 17.826/2013, que rege o título.
Antes, apenas entidades com “finalidade assistencial, educacional,
cultural, filantrópica, de saúde, de
pesquisa científica, de esporte ou meio
ambiente” tinham o direito ao título. A
partir de março de 2018, com a nossa
Lei, “entidades de proteção aos animais” passaram a ser reconhecidas.
Segundo dados do Programa Nota
Paraná, 73 entidades de proteção animal já receberam mais de R$ 5 milhões
desde o início do programa.

Criticada no início por
donos de pet shops, hoje
a gravação dos serviços é
uma realidade na maioria
dos estabelecimentos das
grandes cidades e uma exigência dos consumidores. A
Lei 17.949, criada em 2014,
hoje é copiada em todo o
Brasil e há um projeto na
Câmara Federal tentando
expandir para todo o país a
mesma medida

Paraná proíbe criação de
animais para extração de peles

A

criação de animais com a finalidade exclusiva de extração
das suas peles está proibida em território paranaense, após
criarmos a Lei 18.714/2016, em vigor
desde fevereiro de 2016. A proibição
foi o caminho que encontramos para
acabar com essa prática de extrema
crueldade com chinchilas, coelhos,
esquilos e outros animais, que eram
submetidos a uma verdadeira tortura na criação, na retirada de peles e
no abate com métodos como a eletrocussão sem anestésicos.
O Paraná foi o segundo estado
a dar um fim a este absurdo – São
Paulo já proibiu em 2014 – assim
como era o segundo maior abatedor de chinchilas para extração de
peles, responsável por 20% da produção nacional. Estima-se que para
se ter um casaco pequeno de pele
são necessárias 50 chinchilas. Vale
lembrar que quem descumprir a
nova legislação está sujeito a multa
de quase R$ 4 mil por animal e, em
caso de reincidência, a cassação do
registro de criador.

OS ANIMAIS EM NÚMEROS
Para fazer um casaco de peles de
comprimento médio matam-se:
Arminhos
Chinchilas
Martas-zibelinas
Martas canadianas
Ratos almiscarados
Sariguéias
Coelhos
Guaxinins
Texugos
Lontras
Raposas douradas
Linces
Castores

125
100
70
50
30
30
30
27
17
14
11
11
9

/2016
18.714

PROTEÇÃO ANIMAL
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Reconhecimento aos
protetores de animais

014
.285/2

18

Conheça outros
projetos que ainda
tramitam na ALEP:
PL 384/2015,

C

riamos a Lei 18.285/2014,
que incluiu no Calendário Oficial de Eventos do
Paraná o Dia Estadual dos(as)
Protetores(as) de Animais, a ser

comemorado anualmente no
Dia Mundial dos Animais, 4 de
outubro. Uma data para reconhecer quem dedica seu tempo
e amor aos animais.

Projeto que proíbe o
“foie gras” avança na ALEP

O

projeto 141/2015, que proíbe
a produção e o comércio do
“foie gras” no Paraná, está
pronto para ser votado em plenário. Este é o último passo para o
projeto virar Lei e barrarmos de vez
essa iguaria francesa, que no seu
processo de fabricação, submete
patos e gansos a extrema tortura.
O patê de “foie gras” é obtido
por meio do “gavage”, um polêmico método de superalimentação
forçada das aves, que é proibido
em dezenas de países por ser extremamente cruel aos animais. No
“gavage”, as aves são forçadas a se
alimentar durante 17 dias seguidos,
utilizando um funil de mais de 40
centímetros, que leva gorduras e
cereais até o estômago.
Esse processo faz com que o
fígado das aves aumente de sete
a doze vezes em relação ao seu tamanho normal, deformando seus
corpos, sendo que muitas aves
não aguentam e morrem durante
o tratamento.

O projeto já foi aprovado pelas comissões de Constituição e
Justiça; da Agricultura e da Indústria, Comércio, Emprego e Renda.
O “foie gras” já é proibido por três
capitas: São Paulo, Belo Horizonte
e Florianópolis.

que proíbe a retirada
de penas de aves vivas
(galinhas, gansos, patos
e avestruzes) para fins de
manufatura individual,
comercial e industrial
no Paraná.

PL 333/2015,

com o objetivo de vetar
o uso de animais como
aparato policial em
manifestações de rua. O
projeto foi apresentado após
os lamentáveis episódios,
envolvendo o mau uso dos
animais, no dia “29 de Abril”.

PL 843/2015,

que cria o “Selo Protetora
Legal” visando assegurar
mais credibilidade e
reconhecimento ao trabalho
realizado por entidades e
pessoas pela causa animal.

EDUCAÇÃO

Mandato atuou sempre em favor
dos educadores e da Educação Pública
Votação contra
mudanças no
Plano de Carreira
dos servidores
foram marcadas
por protestos e
ocupação da Alep

Servidores ocuparam a ALEP até derrotar as
chamadas “Medidas Amargas” em fevereiro de 2015

O

período em que estivemos na ALEP, de
2011 a 2018, foi de
completo acirramento na
relação dos Poderes Executivo e Legislativo com os
profissionais da educação
pública do estado. Nesta
queda de braço, nunca hesitamos, sempre votamos
e apoiamos os educadores
e servidores em geral, pois
entendemos que um serviço público de qualidade
passa pela garantia dos
direitos dos profissionais.
No momento mais delicado dessa disputa, em
2015, onde se pretendia
retirar uma série de direitos conquistados pelos

servidores (quinquênio,
anuênio, auxílio transporte, entre outros), e em
abril de 2015, quando se
votou mudanças no sistema previdenciário dos
servidores, que levaram
ao trágico “Massacre do
Centro Cívico”, lutamos ao
lado dos servidores.
“Infelizmente, na maioria dos casos, perdemos por
ser minoria na ALEP. Mas
trago comigo a certeza, de
que a escolha que fiz, de
jamais votar contra à Educação e educadores, antes
mesmo de ser deputado,
valeu a pena. Sempre foi
uma posição consciente e
inegociável”, define Rasca.

EDUCAÇÃO
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Foto: Pedro de Oliveira/Alep

O dia 29 de Abril entrou
para a história como um
dia triste e de luto para a
educação do Paraná.
Ninguém se orgulha do
que aconteceu ali, ou
não deveria. Resta-nos a
certeza de estar do lado
certo: da Educação.
Apesar de termos lutado
contra as mudanças
na previdência dos
servidores, a proposta foi
aprovada (31 a 20) sob
uma verdadeira batalha
campal no Centro Cívico

Infelizmente, fui uma das vítimas da operação
policial desastrosa que feriu 213 servidores
e o cinegrafista Luiz Carlos Jesus.

Professor Hermes Leão

COMO VOTAMOS EM OUTRAS PAUTAS IMPORTANTES DA EDUCAÇÃO:

VOTO

PL 434/2014, prorrogando mandato dos diretores sem eleição
democrática

Contra

PL 556/2017, congelando por dois anos reajustes aos servidores

Contra

PL 631/2015, tornando o diretor um cargo de confiança do
Governo

Contra

PL 511/2014, aumentando a contribuição de aposentados e
pensionistas à previdência

Contra

PL 370/2017, cancelamento dos contratos de servidores que
atuam na educação prisional

Contra

PL 153/2016, dando calote ao acordo que deu fim a greve de 2015

Contra

PL 426/2016, que abona a falta de servidores em atos de greve*

A Favor

PL 606/2016, que censura educadores por meio do "Escola
Sem Partido"**

Contra

* Projeto tramita na CCJ | ** Projeto não foi votado até o final de 2018

Neste período, em que a
pauta da Educação Pública
esteve intensamente presente
no debate legislativo, a
direção da App-Sindicato
contou com o deputado
Rasca como aliado presente
em todos os momentos. É
simbolicamente importante
lembrar que no dia 29 de
Abril, de 2015, foi um dos
feridos na violência ocorrida
no Centro Cívico.
Profº Hermes Leão,
presidente da APP-Sindicato

CAMPANHAS E AÇÕES
“Bundódromo”

Campanha mostra
que população
sente falta de banco
nos pontos de
ônibus de Curitiba

A

campanha “Chega de
Bundódromos”, que
defende a colocação
de assentos nos pontos de
ônibus de Curitiba, criada
em nosso primeiro mandato, ganhou apoio da população e provou que os
curitibanos sentem a falta
dos bancos nas paradas de
ônibus da capital.
Um levantamento que
fizemos, em maio de 2017,

para verificar a necessidade dos assentos entre
os usuários do transporte,
identificou que existem
452 bancos improvisados
pela população nos 75
bairros das 10 administrações regionais de Curitiba.
Ao todo, o município tem 4
mil pontos de ônibus e em
11% deles a população resolveu solucionar o problema por conta própria.

CAMPANHAS E AÇÕES
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Após realizar o levantamento,
entregamos uma cópia ao prefeito Rafael Greca; ao presidente do
IPPUC, Reginaldo Reinert e ao presidente da URBS à época, José Antonio Andreguetto, pedindo providências sobre a situação.
Com base no levantamento, e reativando projetos anteriores do próprio
IPPUC, o prefeito nos garantiu que um
projeto-piloto será estudado para dar
uma resposta a esta demanda, comprovada por nossa campanha.

Prefeito recebeu a demanda
e determinou a criação de
um projeto-piloto no IPPUC
URBS também estuda soluções com
base no levantamento apresentado

“Chega de Bundódromos”

abrigos
icípios do Paraná no qual os
Curitiba é um dos poucos mun
oas sentarem.
pess
as
para
cos
ban
têm
dos pontos de ônibus não
a bunda, o bundódromo!
Só tem um cano para encostar

Nossa indignação com
a falta de banco nos pontos de ônibus de Curitiba
é antiga. Antes mesmo de
assumirmos o mandato de
deputado. “Em 2002, como
cidadão, cobrei o então prefeito Cássio Taniguchi sobre
o fato de Curitiba ser a única capital brasileira sem
assento nos pontos. Ele me
disse que colocar bancos
poderia passar a ideia que
o transporte não era rápido.
Achei um absurdo o marketing ser mais importante
que a necessidades das
pessoas, pois sabemos que

o transporte não é tão rápido assim”, explica Rasca.
“Conversei com todos
os prefeitos desde então,
Ducci, Fruet e Greca. A empresa Clear Channel, que
explora economicamente
os abrigos de ônibus em
mais de trinta países, coloca bancos em todas as
demais cidades. Apenas
Curitiba não tem banco
nos mobiliários. E nosso
levantamento prova que
a população, sobretudo
os idosos e crianças, precisam desta atenção”, completa Rasca.

Parque Estadual de Vila Velha,
localizado em Ponta Grossa.
Vila Velha faz parte da APA da Escarpa
Devoniana, maior do sul do Brasil,
e um dos símbolos dos Campos Gerais.
Foto: Denis Ferreira Netto

site: www.rasca.com.br
facebook: rascarodrigues
e-mail: rrasca@uol.com.br
whatsapp: 41 99973-1129
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