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Ofício nº 020/2017 – NUCIDH 

 

Curitiba, 03 de fevereiro de 2017.  

 

 

Ao Ilustríssimo Senhor Sérgio Galante Tocchio 

Secretário Municipal do Meio Ambiente  

Av Cândido Abreu, 817, Centro Cívico, Curitiba – CEP 80530-908, PR 

 

Assunto: Informações acerca das limpezas dos calçadões e praças da 

Cidade 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA é definida no artigo 134 da Constituição 

Federal como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a 

defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ foi criada 

pela Lei Complementar Estadual nº 136/2011, e tem por objetivos a afirmação do 

Estado Democrático de Direito, a prevalência e efetividade dos direitos humanos, 

a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem 

como a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades 

sociais.  

 

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente anunciou que realizará 

atividades de limpeza em calçadões, ruas e nas praças de Curitiba no horário 
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noturno em dias variados. No entanto, é de conhecimento público de que os 

espaços centrais do município apontados como o foco dessa ação são 

normalmente ocupados pela população em situação de rua no horário definido 

para a realização da limpeza.  

 

Ademais, torna-se evidente que necessidade da ação também é 

questionada quando se coloca em pauta a crise hídrica que atinge atualmente os 

Estados brasileiros, questão importante que deve ser levada em consideração ao 

tomar medidas que fomentam a utilização de uma grande quantidade de água.  

 

Considerando que é missão institucional da Defensoria Pública a 

proteção de grupos vulneráveis e que estas atividades de limpeza podem afetar 

este segmento, e que foram apresentados questionamentos acerca do objetivo e 

da necessidade da ação da forma como será realizada, requer-se sejam 

esclarecidos alguns pontos: 

 

1. Quais são os critérios utilizados para a definição dos locais em 

que serão realizadas as lavagens de calçadões, ruas e praças de 

Curitiba? 

2. Quais os locais em que estas lavagens já foram realizadas e 

suas datas? 

3. Qual a programação para futuras lavagens? 

4. Os objetivos dessas lavagens podem atingidos pelos serviços de 

varreduras regulares? Caso negativo, por quais razões? 

5. Qual o custo para o erário municipal de cada atividade lavagem? 

6. Qual a política municipal em relação aos moradores de rua que 

ocupam os locais a serem objeto de lavagens? 

7. Qual a fonte hídrica utilizada para essas lavagens? 



 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ 
  

 

Rua Cruz Machado, 58, CEP: 80410-170, Centro, Curitiba – PR 

Tel. (41) 3219-7366 

 

 

8. Existe justificativa epidemiológica para a escolha da região da 

lavagem? 

9. Existe aumento da prevalência de alguma patologia 

especificamente no local da lavagem? Qual? 

10. Quais patologias pretendem ser evitadas através da lavagem de 

ruas no centro e quais evidências apontam eficiência do 

processo no controle de sua expansão através da lavagem da 

rua? 

 

Portanto, a fim de prestar a devida assistência à comunidade, 

solicita-se que sejam encaminhadas maiores informações acerca das lavagens e 

resposta a estes questionamentos no prazo de 10 dias úteis a contar do 

recebimento do presente.  

 

No caso de impossibilidade de atendimento do pedido no prazo 

apontado, requer-se seja encaminhada justificativa para o e-mail: 

camille.costa@defensoria.pr.def.br. 

 

 

Renovo protestos de estima, consideração e apreço. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Camille Vieira da Costa 

Defensora Pública 

Coordenadora do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 

 

mailto:camille.costa@defensoria.pr.def.br
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Bruno de Almeida Passadore 

Defensor Público 

Auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos 


