
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

31ª Reunião Bimestral

Memória-Síntese

Curitiba, 21 de julho de 2009.

Dando início aos trabalhos, o Coordenador do CDEC-DPPE/SEED -  Sandro 
Cavalieri  Savoia,  que  em  nome  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação 
recepciona os integrantes do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, bem 
como os convidados presentes.

A Coordenadora Geral do Fórum, Schirle Margaret dos Reis Branco-SEMA, 
agradece em nome do Fórum a acolhida da Reunião Bimestral Itinerante, 
que ora está sendo vivenciada.

Como relatora  da  presente  memória,  a  Profª  Marinalva  Cardozo  discorre 
sobre os seguintes aspectos

1. O Sandro apresentando discorre sobre os itens abaixo:
• A estrutura da coordenação CDEC dentro da Secretaria de Educação, 

bem como suas demandas;
• Um retrospecto das demandas da coordenação, bem como o inicio da 

educação ambiental  na Secretaria de Estado da Educação e o cenário da 
educação no Paraná a partir de 2003;

• Como  a  demanda  de  educação  ambiental  tem  se  preocupado  em 
trabalhar  não  apenas  com  projetos  pontuais,  mas,  sim  com  ações 
permanentes;

• Ainda trouxe para a discussão uma pesquisa realizada no estado de 
Pernambuco que mostra a necessidade  de trabalhar a educação ambiental 
na  academia,  não  somente  na  educação  básica,  principalmente  no  que 
concerne a formação dos profissionais da educação.

2. O João Augusto Reque e a Paula Carvalho apresentaram  as diversas 
atividades/parcerias  desenvolvidas  pela  demanda de Educação Ambiental, 
como:

• As etapas desenvolvidas no ano de 2008,  nos 32/NREs, a realização 
das 32 Conferências regionais (em polos), a IIII CJIMA, que abrangeu 738 
escolas, com um total de 1619 participantes, com recursos do FNDE/MEC, as 
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etapas,  e  a  culminância  de  uma  etapa  final  a  1ª  Conferência  Estadual 
(ocorrida de 08 à 12 de dezembro de 2008,  em Faxinal  do Céu) com a 
participação de 650 alunos/delegados. Na etapa estadual, foi elaborada a 
Carta Compromisso do Paraná, além  de serem eleitos os 27 delegados que 
participaram da etapa nacional em Luziânia – Brasília-DF (03 à 08 de abril 
de 2009);

• O  Programa  de  Gestão  Integrada  por  Microbacias  (PGAIM),  com 
características interinstitucionais;

• O  Programa  Nacional  de  Capacitação  de  Gestores  Ambientais 
Municipais.

3. João  Augusto  apresentou  a  identidade  da  demanda  de  Educação 
Ambiental,  abordando  a  implementação  da  Lei  9795/99  e  do  Decreto 
4281/02, destaca a importância da educação formal, o artigo 8º, 10º e que 
faz  referencia  que a  educação ambiental  não  deve  ser  implantada como 
disciplina específica de ensino.

  A diretora do DPPE – Fatima Ikiko Yokohama, da coordenação do CDEC 
esteve presente  dando as boas vindas e colocando a SEED a disposição 
para futuras reuniões.

 A Paula fez um breve histórico da demanda de Educação Ambiental, 
desde  sua  incorporação  na  CDEC a  partir  de  2007.  Também abordou  o 
processo  de  capacitação  descentralizada  que  acontecerá  no  segundo 
semestre  de 2009  em três  pólos  (Curitiba  –  Maringá  –  Foz  do  Iguaçu), 
dando  ênfase  ao  embasamento  teórico-metodológico  de  construção  da 
Agenda 21 Escolar, que requer envolvimento da comunidade escolar, é uma 
construção coletiva, que relaciona os conteúdos das disciplinas e atendem as 
DIRETRIZES CURRICULARES DO ESTADO DO PARANÁ.

 A Schirle toma a palavra para agradecer a fala da Paula e do João 
Augusto, apresenta as ações do Fórum da Agenda 21 Paraná, num breve 
relato.

 Em  seguida  faz  uso  da  palavra,  Valdir  Donizete  de  Moraes, 
representante do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, o qual repassa 
informação sobre o Seminário Estadual Agenda 21 no Movimento Popular. 

 A  Rosana  Vicente  Gnipper,  da  Ecoforça,  mencionou  o  evento  que 
ocorrerá na Cinemateca.

 A professora Maria Cristina Borges da Silva – UTP e o Prof° Carlos 
Mello Garcias - PUCPR, apresentaram o PACTO 21 UNIVERSITÁRIO,  o qual 
compreende 17 Instituições de Ensino Superior - IES.
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 O Participante ativo, William José Presta Alves Conceição, apresentou 
uma sugestão de encaminhamento de ofício ao IPPUC, com a finalidade de 
verificar  a  possibilidade  de  desenvolver  uma  ciclovia  que  atendesse  as 
necessidades  dos  estudantes  das  Instituições  de Ensino  Superior-IES em 
Curitiba, interligando-as e sugeriu ainda a denominação de ser “CICLO IES”. 
Fato  este  aprovado  pelos  participantes  na  referida  Reunião  Bimestral. 
Ficando a Coordenadora Geral do Fórum encaminhar o referido Ofício com a 
subscrição dos participantes que aprovaram a proposta.

 Ao  final  a  Coordenadora  do  Fórum  da  Agenda  21,  encerra  as 
atividades com agradecimentos pela participação de todos, bem como pela 
cordialidade da equipe da SEED. Aproveita a oportunidade para chamar a 
atenção,  do próximo Evento que é o Seminário Internacional “Experiências 
de Agendas 21: Os Desafios do Nosso Tempo”, a ocorrer  nos dias 27, 28 e 
29 de novembro de 2009, no município de Ponta Grossa-PR.

Subscrevem a Memória:

Deyse Julliane da Silva – Estagiária da Agenda 21 Paraná.
Marinalva Cardozo-Secretaria de Estado da Educação-SEED, relatora.
Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda 21 
Paraná.
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