
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

33ª Reunião Bimestral

Memória Síntese

Curitiba, 09 de fevereiro de 2010.

Dando início aos trabalhos, a Coordenadora Geral do Fórum, Schirle 
Margaret dos Reis Branco, recepcionou a todos, dando as boas vindas 
aos integrantes do Fórum Permanente da Agenda 21.

Em seguida,  iniciou  a  reunião  apresentando  o  novo  estagiário  da 
Agenda 21 Paraná,  Layon Philipe  Becker,  estudante  de Biologia  e 
integrante  da  Agenda  21  Sustentável  das  Faculdades  Integradas 
Espírita e mais recente Participante Ativo do Fórum.

Apresentou as justificativas de ausência dos integrantes do Fórum, a 
saber:  Prof°  Carlos  Coradassi,  Rachel  Feldmann,  Márcia  Facchina, 
Marília Tissot, Louisse Vaz, Deyse Julliane da Silva e Etienne Gomes.

A pauta da reunião foi apresentada aos presentes, pela Coordenadora 
da Agenda 21 Paraná.

O  primeiro  assunto  tratado  foi  sobre  os  Anais  do  Seminário 
Internacional  “Experiências  de  Agendas  21:  Os Desafios  do Nosso 
Tempo”, que já se encontram disponíveis no site do evento.

Assim sendo, discorreu sobre o Relatório elaborado sobre os Anais 
que foi encaminhado à Caixa Econômica Federal, à Copel, à SEMA na 
pessoa do Secretário de Estado Rasca Rodrigues e do Diretor Geral 
Allan Jones dos Santos. Ao mostrar o relatório, mencionou que faria a 
entrega do conteúdo do mesmo através dos cd’s aos participantes da 
presente reunião.

A Prof.ª Lúcia Grupo, da Comissão Científica do Seminário, chamou 
atenção sobre o  site do evento em que já consta, com os anais e 
respectivo número do título da publicação. Explicou, também, que o 
número do ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações 
Seriadas), torna-o único e definitivo.
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As sugestões manifestas pelos integrantes do Fórum sobre as metas 
da  Agenda  21  Paraná  e  de  como  divulgá-las  foram  assim 
expressadas:

• Entregar o documento das metas aos candidatos ao Governo e 
a Deputados para que venham incorporá-las nas suas atividades 
representativas;

• Alguns integrantes manifestaram a opinião de que devessem 
ser cumpridas as metas pelo conjunto da sociedade e governo, 
cabendo ao Fórum, através dos grupos temáticos, a iniciativa de 
tratar  das  dinâmicas  a  serem postas  a  público,  bem como  da 
definição da metodologia de execução e também de aprofundar 
questões  como  adoção  pelo  Fórum,  da  Carta  Agroecológica  de 
Curitiba,  indicada  no  Seminário  Internacional,  no  Grupo  de 
Trabalho Agricultura Sustentável - Agroecologia;

• Manifestado  ainda,  que  o  trabalho  deve  ser  coletivo  e 
estratégico,  e  para  isso,  deva  ser  resgatado  às  pessoas  que 
trabalharam no Seminário Internacional “Experiências de Agendas 
21: Os Desafios do Nosso Tempo”;

• O  Prof°  Carlos  Garcias  -  PUCPR,  discorreu  que,  além  de 
entregar  as metas, deve-se fazer explicações dos conceitos das 
mesmas,  o  que  significam  os  compromissos  e  ter  uma  ideia 
sistêmica  dos  temas  norteadores  da  Agenda  21  Paraná.  Para 
tanto,  sugere  que  seja  tratada  da  decodificação  de  conteúdos, 
chamando  atenção  para  a  Rio+20,  que  acontecerá  em  2012, 
formando  um  triângulo  Rio+20  /  decodificação  /  síntese  de 
compromissos. Tal proposta foi acolhida por todos os integrantes 
da reunião;

• Como resultado dos  diálogos,  foi  recomendada uma Reunião 
para  o  dia  18  de  fevereiro  de  2010,  às  14h,  em  local  a  ser 
confirmado posteriormente;

• Diante de algumas discussões a respeito  de permanência ou 
mudança de Governo Estadual, propôs-se que fosse criada uma lei 
de continuidade da Agenda 21 Paraná. Ao que foi explicitado sobre 
a proposta de Lei  do Deputado Osmar Bertoldi,  que tramita na 
Assembleia  Legislativa.  Sendo  que  Rosana  Gnipper  e  Schirle 
Branco  discorrem sobre  as  iniciativas  tomadas  no  ano  passado 
com os integrantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia, 
nas  pessoas  do  Presidente  Luiz  Eduardo  Cheida  e  Luciana 
Rafagnin, as quais não foram suficientemente resolvidas,  tendo 
que serem retomadas para breve. Ficando determinado um grupo 
para  tratar  do  assunto  e  que  farão  parte  Graziella  Gobbato, 
Rosana Gnipper, Heloiza Bot Borges e Schirle Branco;
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• Schirle - SEMA, esclarece a respeito de que o Prof° Coradassi 
-UEPG declarava via e-mail de que a FAUEPG, não havia recebido 
os recursos do CREA e que as notas fiscais dirigidas à COPEL não 
tinham sido ressarcidas. Ficou claro que as pendências financeiras 
relativas  ao  Seminário  Internacional  não  eram  totalmente 
conhecidas  da  Comissão  Financeira,  fato  este,  entendido  pelos 
integrantes da reunião de que devesse ser tratado pela FAUEPG 
através  do  encaminhamento  de  um  Demonstrativo  Financeiro, 
mencionando  despesas  pagas  e  a  pagar  com  os  devidos 
detalhamentos,  afim  de  que  fossem  tomadas  as  providências 
necessárias.

Dentro  do  contexto  do  Planejamento  de  2010,  destacamos  as 
abordagens abaixo:

• Feita a leitura do e-mail da Prof.ª Christiane Gagnon– Canadá, 
a  qual  menciona  a  possibilidade  de  um  intercâmbio  entre  os 
Estados do Paraná e do Quebec. A proposta apresenta as ações 
desenvolvidas por ela na Universidade do Quebec, quanto ao Guia 
Agenda  21  Local,  Biblioteca  Virtual  e  demais  atividades 
correlacionadas.  Foi  acolhida a  ideia  tanto  pelos  integrantes  do 
Fórum, quanto pela Direção da SEMA. Desta forma, será elaborado 
um termo de referência preliminar em que a Procuradoria Geral do 
Estado,  através  de  sua  representante  no  Fórum,  Heloiza  Bot 
Borges, irá viabilizar os encaminhamentos devidos.

• Schirle  -  SEMA,  solicitou  que  a  representante  da  Ecoforça, 
Rosana  Gnipper,  procedesse  algumas  informações  sobre  Ética 
Ambiental  Biocêntrica,  tendo  em  vista  a  menção  no  Grupo  de 
Trabalho sobre Direitos Humanos e de todas as Formas de Vida, 
em que dimensionava que as políticas públicas no Paraná estejam 
pautadas na Ética Biocêntrica. Compreende-se, pois, que é preciso 
ter  conhecimento  deste  conteúdo  para  poder  ser  tratado  pelo 
próprio Fórum. Aprovado, pois, a realização de uma Capacitação 
com a Prof.ª Sônia Felipe, Doutora em Teoria Política e Filosofia 
Moral, com pós-doutorado em Bioética - Ética Animal. Diante do 
exposto,  Rosana  Gnipper  e  Rosana  Scaramella  ficarão 
responsáveis por organizar esta capacitação, prevista para o mês 
de  abril,  com  os  detalhamentos  a  serem  repassados 
oportunamente.

• Quanto  à  menção  ao  Pacto  21  Universitário,  fica  claro  a 
importância do mesmo no contexto da Agenda 21 no Paraná e que 
deva  ser  dado  rumos  adequados  às  dinâmicas  necessárias  ao 
cumprimento de seus propósitos.
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• Sobre  a  Agenda 21  Empresarial,  no  tocante  às  questões  de 
pendências do Guia Agenda 21 Paraná Empresarial - Uma Série 
Histórica “A Empresa no viés da Precaução”, de autoria de Renata 
Ribas Zacarias – Planetal - Planejamento e Consultoria Ambiental, 
e  em  colaboração  com  alguns  representantes  do  Fórum,  ficou 
entendido de que este assunto devesse ser tratado dentro do GT e 
que fossem apresentadas as proposições de finalização do Guia, 
numa Reunião Extraordinária do Fórum.

• Cláudio Barreto - CREA apresentou a proposta de um Seminário 
sobre Embalagens Industriais, envolvendo profissionais de Design, 
Publicidade e Marketing, com abordagem ao tema dos padrões de 
produção e de consumo, para o segundo semestre de 2010.  O 
interesse manifestado foi de que devesse ser tratado com maior 
detalhamento e apresentado em outro momento, pois a parceria e 
a presença do Fórum nestes eventos é de suma importância;

• O  Projeto  Ferrara  foi  discorrido  pelo  Prof°  Carlos  Garcias  - 
PUCPR e para 2010 são previstas algumas ações de continuidade 
com a presença das representações do Fórum;

• Está  previsto  para  este  ano  ter  maior  envolvimento  com os 
Movimentos Populares e a Agenda 21 Paraná. Para tanto, Rosana 
Gnipper  -  ONG  Ecoforça,  em conjunto  com Valdir  Donizete  de 
Moraes  - Conselho Estadual  de Saúde do Paraná e também da 
ONG Ecoforça, discorreram sobre os encaminhamentos dados até 
então e será elaborada uma proposta de trabalho a ser veiculada 
junto aos demais participantes do Fórum.

Enquanto assuntos gerais foram destacados:

• O Prof.  Carlos  Garcias  apresentou  o  Evento  Saneamento:  O 
Desafio dos Nossos Tempos, que acontecerá dia 03 de março de 
2010;

• João Augusto Reque - SEED, fez uma explanação do evento “I 
Pós Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente” realizado em 
dezembro de 2009, onde foram destacadas questões de relevância 
à Agenda 21 Escolar.

Ao  final  a  Coordenadora  do  Fórum  da  Agenda  21,  encerra  as 
atividades  com  agradecimentos  pela  participação  de  todos, 
convidando-os para a Reunião do dia 18 de fevereiro próximo, onde 
serão  tratadas  as  questões  das  Bases  Estratégicas  das  Metas  de 
Curto (2010),  Médio (2015) e Longo Prazo (2021),  resultantes  do 
Seminário Internacional.
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