
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

34ª Reunião Bimestral

Memória Síntese

Curitiba, 21 de junho de 2010.

A Coordenadora das Ações da Agenda 21 Paraná e Coordenadora Geral do 
Fórum,  Schirle  Margaret  dos  Reis  Branco  -  SEMA  recepcionou  os 
participantes e deu as boas vindas aos novos integrantes.

Schirle faz a abertura da reunião apresentando em slides a pauta do dia.

O primeiro assunto tratado foi sobre a decisão da Organização das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente - ONU em indicar o Brasil para sediar a Rio+20 
em  2012,  tendo  o  Ministério  do  Meio  Ambiente  como  apoiador  desta 
iniciativa e, para tanto, a Rede Brasileira de Agendas 21 Locais – REBAL 
também está  articulando  os  integrantes  da  mesma para  participação  no 
referido evento.

Carlos  Mello  Garcias  –  PUCPR  aproveita  a  oportunidade  do  assunto  em 
questão e sugere que se faça algo de real importância, no intuito de chamar 
a atenção para o contexto da Rio+20.

Por sua vez, Ana Luisa Albuquerque – OAB/PR comenta que sente falta de 
uma maior divulgação da Agenda 21, e pensa que devessem ser instituídas 
estratégias  de  visibilidade  mais  contundentes  com  vistas  a  alcançar  os 
objetivos pretendidos.

Neste  sentido,  Schirle  faz  um  breve  histórico  das  conquistas,  das 
dificuldades e dos desafios que sempre permearam o processo construtivo 
da  Agenda  21,  quer  do  Paraná  ou  da  Brasileira.  Mas  os  resultados  das 
publicações produzidas desde 2001, denotam o esforço e a determinação 
dispendidos por todos aqueles que de uma forma ou de outra contribuíram 
para os resultados obtidos até o presente momento. 

Dando continuidade aos itens da pauta, foi abordado sobre o 2º Encontro 
Paranaense da Rede Brasileira de Agendas21 Locais (REBAL), realizado nos 
dias  27  e  28  de  maio  de  2010,  em  Campo  Mourão  –  PR  e  naquela 
oportunidade mencionou que a Agenda21 Paraná participa da REBAL desde 
2005.
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O foco  principal  da  Rede  Brasileira  de  Agendas  21  Locais  –  REBAL  foi 
amplamente  tratado  e  mencionado  da  nova  articulação  que  a  Rede  se 
propõe a fazer no sentido de fortalecer as Agendas 21 Locais em todo o 
território nacional. 

Para tanto, no Estado do Paraná, a Coordenação Geral da Rede Paranaense 
ficará ao encargo da Agenda 21 Local de Campo Mourão – PR, com o apoio 
da Bacia do Paraná III, de um dos municípios dos Campos Gerais (Castro, 
Carambeí ou Telêmaco Borba) a ser definido, da Agenda 21 Paraná por meio 
da Agenda 21 da OAB/PR e do Pacto 21 Universitário  representado pela 
Agenda 21 Sustentável das Faculdades Integradas Espírita (FIES).

Ana Luisa deu seu depoimento, ressaltando a gratificação em participar do 
Encontro  da  Rede  em  Campo  Mourão-PR.  Que  este  abriu  um  leque  de 
opções para quem até então não conhecia os princípios de uma rede, além 
da troca de experiências com as Agendas 21 de todo o Estado.

Layon Philipe Becker – Agenda21 Sustentável/FIES manifestou sua opinião 
em ter  participado do Evento e que foi  bastante significativo conhecer e 
trocar experiências com outros processos. Relatou ainda que participou da 
Oficina  de  Capacitação  sobre  a  Plataforma  NING  da  REBAL,  um  meio 
eletrônico onde Agendas de todo o país se mantêm conectadas, e se propôs 
ser multiplicador de tal instrumento utilizado para divulgação em massa.

O item a  seguir  tratou  do  lançamento  da  publicação  -  Guia  Agenda  21 
Paraná Empresarial/ Uma Série Histórica – A Empresa no Viés da Precaução, 
de  autoria  da  integrante  do  Fórum,  Renata  Ribas  Zacarias,  com  a 
colaboração  dos  membros  do  Grupo  de  Trabalho  Agenda  21  Paraná 
Empresarial.

Walter Horst Poniewas - SEIM/PR,  Coordenador do Grupo de Trabalho pelo 
Governo, parabenizou o esforço de todos os envolvidos no processo de cons-
trução do Guia.

Após,  Lucia  Regina Perego  Grupo – FIES apresentou a versão prévia  do 
Pacto Paraná Sustentável, oriundo dos resultados do Seminário Internacional 
“Experiências de Agendas 21: Os Desafios do Nosso Tempo”, o qual contém 
as Metas, as recomendações do Fórum Permanente e as conexões com as 
Agendas 21 Global e Brasileira.  Logo após a explanação da estrutura do 
referido Pacto, foram discutidas as articulações e estratégias para divulgação 
e aprovação do mesmo.

Para tanto, duas versões foram apresentadas, uma por meio de coleta de 
assinaturas em Livros especialmente impressos e também por via eletrônica, 
a ser viabilizada nos 09 (nove) polos estratégicos do Estado, sendo eles:
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Curitiba,  Maringá/Campo  Mourão,  Pato  Branco,  Litoral,  Londrina,  Foz  do 
Iguaçu, Guarapuava, Cascavel e Ponta Grossa.

Carlos  Garcias  solicitou  que  seja  feito  o  registro  de  ISBN  para  esta 
publicação, salientando a importância do mesmo. Ao que prontamente Lucia 
Regina ficou de verificar  as possibilidades em viabilizar  o mesmo para a 
devida publicação.

Schirle  explicou  que  a  Arte  desta  publicação  seria  decidida  na  semana 
seguinte à reunião.

Aproveitou a oportunidade e teceu elogios a todos os Grupos de Trabalhos 
formados  na  Agenda  21  Paraná,  salientando  que  trabalharam  com 
profissionalismo  e  que  os  mesmos  geraram  várias  publicações  de 
significativa qualidade.

E que, por mais uma vez estaremos nos preparando por meio das ações da 
Agenda 21 Paraná no sentido de registrar os avanços, os entraves da nossa 
trajetória  no  intuito  de  participarmos  da  Rio+20  a  ocorrer  no  Brasil  em 
2012. 

Nos itens de assuntos gerais foram tratados das seguintes questões:

• Ana  Luisa  relatou  sobre  a  experiência  da  OAB/PR  em  elaborar  e 
implantar a Cartilha Agenda21 nos Escritórios de Advocacia, bem como 
explanou  sobre  o  processo  de  implementação  da  Agenda  21  no 
conselho, já tendo cumprido as Metas de Médio Prazo previstas;

• Com a colaboração de Rosita  Wilner  -  SEPL,  ficou estabelecido um 
Grupo  de  Trabalho  para  discutir  como  conectar  os  Programas  e 
Projetos  de  Governo  aos  Temas  Norteadores  da  Agenda21  Paraná. 
Esta iniciativa tem por objetivo cumprir a Segunda Série Histórica de 
Governos neste Século XXI, onde o foco principal é o de registrar as 
ações  de Governos pautadas nos princípios de Agenda21.  Para dar 
impulso a esta iniciativa foi marcada uma reunião de trabalho para o 
dia 30 de junho do ano em curso;

• Neste contexto, Rafael Gava – FIEP comentou que fosse aproveitada a 
oportunidade  do  momento,  em  termos  dois  Secretários  de  Estado 
envolvidos com as temáticas de Agenda21, sendo o do Meio Ambiente 
e do Planejamento, para definir metas e objetivos claros nas questões 
ora em tela;

• Assim sendo, o GT ficou assim composto: Carlos Mello Garcias, Heloisa 
Bot Borges, Lucia Regina Perego Grupo, Rafael Gava, Rosana Gnipper, 
Rosana  Scaramella,  Rubens  Melantonio,  Schirle  Margaret  dos  Reis 
Branco, Walter Horst Poniewas e William Presta;
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• No tocante ao Projeto de Lei sobre a Agenda 21 Paraná em tramitação 
na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  e  sob  a  responsabilidade  do 
Deputado Cheida, fomos informados que está em andamento e que 
para breve teremos a sua redação final. Na medida de sua conclusão, 
repassaremos ao conhecimento de todos os integrantes do Fórum.

• Carlos Garcias menciona que a PUCPR e a SEMA estão organizando um 
Seminário  Internacional  sobre  Sustentabilidade  Urbana,  a  ocorrer 
provavelmente nos dias 25 e 26 de outubro próximo, contextualizando 
entre outros assuntos, à Agenda21;

• Lucia  Grupo  e  Carlos  Garcias  juntamente  com  Schirle  Branco  irão 
traçar estrategias de conexão com a Secretaria de Estado da Ciência e 
Tecnologia – SETI por meio de seu Secretário Nildo José Lübke, no 
sentido de estimular o Pacto 21 Universitário;

• Rosana  Gnipper  –  ONG  Ecoforça  repassou  aos  participantes  da 
reunião,  os  compromissos  assumidos  enquanto  tema  norteador 
Direitos Humanos e de Todas as Formas de Vida, essencialmente sobre 
as  questões  de  Ética  Biocêntrica.  Distingue  esta  temática  como  o 
grande desafio  da Agenda21 Paraná e que a conscientização deste 
novo  paradigma  dar-se-á  no  cotidiano  e  na  retroalimentação 
conceitual e de práticas sustentáveis;

• William Presta e Rubens Melantonio divulgaram a experiência com a 
produção  de  biocerâmica,  tijolos  que  não  levam  barro  na  sua 
constituição e são produzidos com pó de basalto e chorume. Para que 
possa ser comercializado, necessita de um laudo sobre liberação de 
dioxinas e furanos. No Brasil estes testes não são realizados, estão em 
parceria com a UFPR, aguardando resultados.

• Apresentaram  também  a  construção  de  uma  casa  de  40  m2 que 
contém  tratamento  de  esgoto  ecológico  para  reaproveitamento  da 
água e um projeto para acabar com a sazonalidade no Litoral.

Ao final a Coordenadora do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, Schirle 
Branco, agradece a todos pela presença e encerra a reunião reforçando que 
estas ocorrem bimestralmente e que a próxima será no mês de agosto.

Subscrevem a memória:

Layon Philipe Becker – Estagiário da Agenda 21 Paraná e Participante Ativo 
do Fórum Permanente;

Lucia Regina Perego Grupo – Faculdades Integradas Espírita;

Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda 21 
Paraná
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