
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

35ª Reunião Bimestral

Memória-Síntese

Curitiba, 20 de agosto 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 do Fórum.

Schirle  Margaret  -  SEMA  fez  a  abertura  da  reunião,  mencionando  as 
justificativa  das  ausências  dos  integrantes  do  Fórum,  Prof.ª  Bethânia 
Christiane Herrmann – Faculdade Evangélica do Paraná, Betina Ortiz Bruel – 
Faculdades Integradas  Camões,  Laelia  Negrão Tonhozi  –  Movimento SOS 
Bicho  de Proteção  Animal  e  da  Participante  Ativa  -  Lucia  Regina  Perego 
Grupo. 

Na sequência, repassa em slides a apresentação da pauta do dia.

O primeiro assunto pautado iniciou-se com a apresentação da Palestra de 
Elton Augusto  dos  Anjos,  integrante  da Secretária  Geral  do Estado e  do 
Planejamento  e  Coordenação  Geral  –  SEPL,  em  que  versou  sobre  o 
Programa Territórios da Cidadania.

 O  conteúdo  apresentado  será  repassado  a  todos  os  participantes  da 
Reunião, com a finalidade de oportunizar o detalhamento e aprofundamento 
dos aspectos técnicos deste relevante Programa de Gestão Territorial. 

O objetivo Geral focaliza a superação da pobreza e geração de trabalho e 
renda  no  meio  rural  por  meio  de  uma  estratégia  de  desenvolvimento 
territorial sustentável.

 A relevância do trabalho confere a parceria em 22 Ministérios mobilizados 
no programa e a articulação Estadual por meio de 14 Entidades Estaduais, 
sendo que 12 com ações nos Territórios: Vale da Ribeira, Norte Pioneiro, 
Paraná Centro, Cantuquiriguaçu, compreendendo 74 municípios.

A apresentação vem de encontro com os Temas Norteadores da Agenda 21 
Paraná  e  neste  momento  envolve  a  parceria  com  a  Secretaria  de 
Planejamento,  tendo  em  vista  a  construção  coletiva  de  uma  cartilha 
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contendo os Programas e Projetos de Governo, de referência aos anos 2003 
à 2010, 2ª Edição de Publicação com a denominação: “O que o Paraná tem 
feito”. A iniciativa deste propósito tem por mérito dar visibilidade as Ações 
Governamentais  de  referências  ao  Século  XXI  conforme  sua  1ª  Edição 
datada de 2002.

Na  abertura  dos  debates,  várias  manifestações  e  esclarecimentos  foram 
prestados  e  o  representante  da  Secretaria  junto  ao  Fórum,  Sérgio  Luiz 
Trentini  Marchauek,  se  colocou inteiramente  a  disposição  para  quaisquer 
assuntos relacionados ao programa, bem como de outros relacionados com 
as atribuições da Secretaria do Estado do Planejamento.

Schirle Margaret – SEMA apresentou a arte e os formatos dos documentos 
com referência  ao  Pacto  Paraná  Sustentável,  os  quais  não  puderam ser 
divulgados, tendo em vista o Período Eleitoral, cuja Lei n° 9504/97, impede 
Atos Governamentais.

 Na oportunidade Ana Luísa - OAB PR manifestou opinião e interpretação 
sobre a Lei em questão e posicionou-se na interpretação de impedimento 
legal, onde não devesse ser dado publicidade aos atos Governamentais por 
meio de simbologias e expressões de cunho publicitário de Ações Públicas.

Prof.  Carlos  Garcias  –  PUCPR  refletiu  com  os  demais  participantes  que 
enquanto  Coordenador  Temático  do  Fórum  Permanente  da  Agenda  21 
Paraná, não considera o Pacto como publicidade e sim como um material 
Pedagógico de compromisso da Sociedade e do Governo.

Ao  que  Schirle  Margaret  –  SEMA  considera  que  os  anais  do  Seminário 
Internacional  “Experiências  da Agenda 21: Os desafios  do nosso Tempo” 
ocorrido em novembro de 2009,  contém  grande parte do Pacto e que o 
mesmo contém responsabilidades compartilhadas tanto do Governo quanto 
da  Sociedade.  Julga  que  seria  importante  divulgá-lo  para  poder  dar 
visibilidade e e comprometimento com os conteúdos propostos.

Cláudio  Barreto  –  CREA  opina  que  apesar  dos  transtornos  que  possa 
acarretar no andamentos dos trabalhos da Agenda21, não custa esperar o 
Período Eleitoral e então daremos continuidade ao planejamento previsto. 

João  Augusto  Reque  –  SEED  sugere  que  devemos  fazer  a  entrega  do 
conteúdo do Pacto para os candidatos sem a arte visual.

Rosana  Gnipper  –  Ecoforça  posiciona-se  sobre  a  importância  do  Fórum 
Permanente da Agenda 21 Paraná em conversar com os candidatos mesmo 
sem a entrega do Pacto Paraná Sustentável.

Após as manifestações, quer de entendimento e quer de descontentamento 
pela inviabilidade de divulgação do Trabalho, optou-se por esperar findar o 
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Processo Eleitoral para dar os devidos encaminhamentos ao Pacto Paraná 
Sustentável.  Ficou estabelecido que buscaríamos possibilidades de apoios 
financeiros  por  meio  de  iniciativa  privada,  com  o  intuito  de  fazer  o 
pagamento da arte de criação do documento em tela.

Dando continuidade, foi repassado informações a respeito da Rede Brasileira 
de Agendas 21 Locais – REBAL, cujo conteúdo expressão de sobremaneira 
as  experiências em andamento no Brasil,  bem como de chamamentos à 
trabalhos coletivos e fundamentalmente no que tange aos documentos que 
constam no ícone Biblioteca digital.

Nos  aspectos  de  assuntos  gerais,  também  foi  mencionada  a  Pesquisa 
Nacional de Agendas 21 Local, de responsabilidade do Ministério  do Meio 
Ambiente,  a  qual  encontra-se  disponibilizada  no  site  do  Ministério,  onde 
poderá ser observada a participação do Fórum Permanente da Agenda 21 
Paraná com informações de referência ao Fórum.

Schirle  Margaret  –  SEMA  faz  leitura  do  e-mail  de  Marcia  Facchina, 
Participante Ativa virtual  do Fórum, em que nos chama atenção sobre o 
edital do Ministério do Meio Ambiente, que para breve fará chamada sobre a 
publicação de 100 Experiências sobre o contexto de Agendas 21 Locais e que 
considerava que a Agenda 21 Paraná devesse se preparar para elaborar um 
documento  de  referência  da  nossa  Agenda,  pois  a  considera,  um  dos 
exemplares de atuação permanente e de grande responsabilidade.

Os  integrantes  do  Fórum  acolheram  a  sugestão  de  Marcia  e  ficou 
estabelecido que para um próximo encontro iríamos tratar de aprofundar 
esta questão.

Prof. Carlos Garcias – PUCPR divulga a realização do Seminário Internacional 
Sustentabilidade  Ambiental  Urbana:  “Sistema  em Agonia  nas  Catástrofes 
Urbanas”, de responsabilidade da PUCPR e SEMA, a ocorrer nos dias 25 a 27 
de outubro do ano em curso, na cidade de Curitiba-PR.

André  Caon  –  Sociedade  Peatonal  chama  atenção  das  questões  da 
Mobilidade Urbana de Curitiba, posicionando-se de forma veemente sobre os 
contraditórios do uso de veículos, das condições atmosféricas e de uma certa 
forma contundente com os Governos  e posições  gerais  sobre a  temática 
acima mencionada.

Diante de alguns entendimentos contrários a sua posição ficou estabelecido 
que  na  próxima reunião  Bimestral  do  Fórum um dos  assuntos  a  serem 
tratados será sobre Mobilidade Urbana Sustentável.

Ao final a Coordenadora do Fórum da Agenda 21, encerra as atividades com 
agradecimentos pela participação de todos, convidando-os para a Reunião 
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do dia 21 de outubro do ano em curso, em local a ser definido e amplamente 
divulgado.

Subscrevem a memória:

Layon Philipe Becker – Estagiário da Agenda21 Paraná e Participante Ativo 
do Fórum Permanente;
Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda21 
Paraná.
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