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Nome do Participante 
 
EDSON LUIZ PETERS 
 
Cargo 
 
Procurador de Justiça 
 
Email Institucional 
 
peters@mp.pr.gov.br 
 
Contatos Telefônicos 
 
(41) 3250-4066 
(41) 9186-0136 
 
Endereço Profissional 
 
Rua Tibagi, 779 
 
Cidade 
 
Curitiba - Paraná 
 
CEP 
 
80060-110 
 
Título da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
ASSOCIAR PARA PROTEGER  
 
 
Alinhamento Estratégico 
 
A prática / ideia contribui com qual (quais) objetivo(s) estratégico(s) do MPPR: 
  

Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

  
 
Ordem jurídica e cidadania 
 

●  Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de pessoas ou 
grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica 
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Defender interesses difusos e coletivos, defender o regime democrático e a 
implementação de políticas constitucionais 

Intensificar ações integradas de combate à macrocriminalidade e de controle da 
atividade policial 

Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente 

●  Assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis 

Defender o patrimônio público 
 
 
Eficiência e eficácia 
 

●  Ampliar resolução extrajudicial dos conflitos 

Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e extrajudicial 

Ampliar a regionalização da ação institucional 

Otimizar a intervenção processual 

Aprimorar estrutura organizacional, registros e a gestão de processos de 
trabalho 
 
 
Alianças externas 
 

●  Intensificar a interação com a sociedade 

Aprimorar relações com os poderes constituídos, instituições e organizações 
sociais 

Colaborar no processo normativo externo, em matérias de relevância 
institucional e social 
 
 
Capital humano 
 

Aperfeiçoar continuamente a qualificação de membros e servidores 

Aperfeiçoar políticas, métodos e técnicas de administração de recursos humanos 
 
 
Ambiente organizacional 
 

Fortalecer a instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e 
Servidores 

Aprimorar os processos de comunicação interna 
 
 
Infraestrutura e tecnologia 
 

Assegurar adequados recursos de tecnologia da informação 
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Assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e unidades 
administrativas 
 
 
Sustentabilidade financeira 
 

Gerir recursos financeiros de forma eficiente 

Aprimorar política de captação de recursos financeiros 
 
 
Objetivo da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Identificar e preservar áreas verdes remanescente urbanas para manter a 
qualidade de vida na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, compensando-se 
economicamente os proprietários e possuidores. Estimular a criação de RPPNM - 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal e buscar estímulo fiscal e 
financeiro para os proprietários comprometidos com a preservação de tais áreas. 
 
 
Descrição Resumida da Ação / Ideia Inovadora 
 
 
Primeiro: inventariar áreas verdes remanescentes de domínio privado em Curitiba. 
 
Segundo: identificar os proprietários e proporcionar integração entre os mesmos. 
 
Terceiro: identificar interesses comuns na preservação e buscar o reconhecimento 
pelo poder público municipal. 
 
Quarto: evidenciar a importância da áreas verdes e da biodiversidade no ambiente 
urbano para manter o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida propicia ao bem 
estar humano e animal, bem como prevenção de desastres naturais, tais como 
enchentes, deslizamentos, etc, além da permeabilidade das águas das chuvas e 
proteção das nascentes. Preservar estas áreas da especulação imobiliária 
desenfreada. 
 
Quinto: conduzir, de forma organizada, as tratativas com o Poder Público Municipal 
para criar-se uma Política de Valorização social, econômica e ambiental desta 
áreas para o futuro da cidade, contemplando-se inclusive o pagamento por 
serviços ambientais e dedução de impostos. 
 
 
Resultados / Impacto Social 
 
 
Redução dos conflitos socioambientais entre a indústria da construção civil 
(especulação imobiliária) e a sociedade, titular do direito ao equilíbrio ambiental. 
 
 
Descrição dos Recursos Envolvidos 
 



Concurso "III Prata da Casa"  
Edição 2013 

"Ação Inovadora" 
Cadastro da Prática ou Ideia 

 
 
Ação / Ideia Inovadora ‘20’ 
 

4

 
A ideia já foi implementada a partir da iniciativa deste membro da Instituição e sua 
equipe de trabalho que, constatando inúmeros conflitos desta natureza e o risco de 
extinção das áreas verdes urbanas, bem como observando o interesse de alguns 
proprietários em preservá-las, convocou uma reunião e propôs então a criação de 
uma associação dos proprietários e protetores desta áreas com o propósito de unir 
ideais e reivindicar uma política urbana de reconhecimento e pagamento pelos 
serviços ambientais prestados pelos mesmos. A iniciativa resultou na criação da 
APAVE - Associação dos Proprietários e Protetores de Áreas Verdes da Região 
Metropolitana de Curitiba, que já frutificou em várias ações, como por exemplo a 
criação de 13 RPPNM - Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal, 
garantindo sustentabilidade urbana para a metrópole curitibana. Não foram 
necessários recursos financeiros por parte do Ministério Público. 
 
 
Descrição de Restrições 
 
 
Ideia já implementada com sucesso e reconhecimento público, o que significa que 
pode ser estendida para todo o Paraná. 
 
 


