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FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

7ª Reunião Extraordinária 

Memória 

 

Curitiba, 21 de janeiro de 2013 
 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça - Valdir Donizete de Moraes; 

Associação Comercial do Paraná (ACP) - Tania Kamienski; 

Associação Marbrasil - Juliano Dobis; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) - Janaína Chudzik 

representando Cláudio Luiz Geromel Barretto; 

Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto Gava; 

Instituto de Estudos Ambientais (MATERNATURA) - Adriano V. Wild; 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná (IPEM-PR) – José Carpes;  

Mandato Deputado Rasca - Débora de Albuquerque Souza;  

Participantes Ativos – Alisson Felipe Bieszczad; Bo Stridsberg 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) – Rossana F. Schafer representando Solange Reiguel; 

Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) – Adriana 

Cordeiro; 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) – Rosana Scaramella; 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - Rosana Vicente 

Gnipper; 

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) – Joselaine Seidel; 
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Outros Participantes:  

 

Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) - Hildegard D. Benetta; 

 

 

Ausências justificadas: 

 

Cead Polo Poty Lazarotto – Elair de Macedo e Silva Grassani;  

Evildia Consultoria Ambiental – Evildia Aparecida Bassi; 

Faculdade Evangélica do Paraná - Bethania Cristiane Hermann; 

Movimento SOS Bicho de Proteção Animal (SOS BICHO) - Isabel Christina Carrilho; 

Nova Central dos Trabalhadores do Paraná: Josiane de Oliveira; 

Participante Ativa (o) – Monica Schiller Faria; William José Presta Alves Conceição;  

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Wilson Flávio Feltrim Roseghini; 

 

 

Memória: 

 

 

Dando início aos trabalhos, a Coordenadora do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, Rosana 

Vicente Gnipper recepcionou com boas vindas os integrantes do Fórum e demais participantes da 

reunião. Houve uma rápida apresentação dos participantes e Rosana apresentou as justificativas de 

ausência. Rosana explica que a pauta dessa reunião, por ser extraordinária, é específica, sendo então 

o planejamento da Conferência Estadual da Agenda 21 Paraná (Conferência AG21PR). Diz que já 

havia mandado por e-mail para todos os membros do Fórum a proposta de realização da 

Conferência, elaborada pela Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná, pedindo contribuições, 

mas não houve manifestações. Rosana informa que nesse ano, em outubro, será realizada a 

Conferência Nacional do Meio Ambiente, que terá a temática “Resíduos Sólidos”.  

 

Rosana diz que já pediu agenda com o Secretário Jonel Iurk para falar sobre a proposta da 

Conferência AG21PR, mas que ainda não conseguiu uma reunião. Entretanto, no planejamento da 



    
 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês – 80.430-200- Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41 3304 7700 – www.meioambiente.pr.gov.br 3 

Coordenação para o ano de 2013 já havia sido solicitada verba para realização dessa Conferência, 

que Rosana tem detalhada em um documento e irá mostrar ao Fórum posteriormente. Rosana 

aproveita para mostrar em tela uma tabela contendo as datas das Reuniões Ordinárias do Fórum 

neste ano; as datas sugeridas e locais para os Encontros Regionais da Agenda 21 no Movimento 

Social e para os Encontros Regionais da Conferência Estadual da Agenda 21 Paraná; e a data e local 

sugerido para realização do Evento sobre a Lei nº 12.587.   

 

Roberto Gava sugere que as Conferências Regionais AG21PR sejam realizadas nas mesmas datas 

ou próximas das Conferências Regionais da Nacional. Adriano Wild dá a proposta de que a 

Conferência AG21PR seja realizada em março de 2014. Rosana explica que se as Conferências 

Regionais AG21PR forem realizadas próximas ou no mesmo dia das Conferências Regionais da 

Nacional, há grandes chances de as pessoas interpretarem que a Agenda 21 Paraná trata apenas de 

Resíduos Sólidos, que é temática da Nacional, fora o fato de que tirará a expressão da Conferência 

AG21PR.  

 

Prosseguindo, Rosana responde a Adriano que se a Conferência AG21PR for deixada para ano que 

vem, o trabalho desse ano com os Comitês Regionais de Desenvolvimento (criados na Rio+20) será 

prejudicado, pois com o documento da Agenda 21 Paraná criado (que é o objetivo da Conferência 

AG21PR), a mobilização pela implantação das Agenda 21 Locais em todo o Estado seria mais 

efetiva. 

 

Outro problema apontado pelo Fórum é que além da Conferência Nacional de Meio Ambiente, 

outras Conferências serão realizadas esse ano, o que acaba causando muito desgaste para todos. A 

aprovação do Secretário também foi apontada como um fator muito importante. Rosana explica que 

o Fórum é de certa forma independente, e pretende chegar ao Secretário com uma proposta já 

pronta e aprovada pelo Fórum, decidindo então como executá-la, sendo esse o objetivo da reunião. 

Lembra também que é nessa reunião com o Secretário que ela quer verificar se o dinheiro solicitado 

para a Coordenação estará disponível. 
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Aproveitando o assunto, Rosana apresenta em tela o documento com a proposta da Coordenação 

para realização da Conferência AG21PR (que havia sido enviada por e-mail para os membros do 

Fórum) que contém todo o planejamento e execução, incluindo formação de grupos de trabalho e 

metodologia. Após, conforme havia anunciado no começo da reunião, apresentou o documento que 

contém a previsão orçamentária da Conferência, feita por ela, contendo a estimativa de todos os 

gastos das Conferências Regionais e da Estadual, explicando detalhadamente cada item. De acordo 

com a estimativa, e se a Coordenação contar com o dinheiro solicitado para esse ano, constatou-se 

que será possível realizar a Conferência AG21PR. 

 

José Carpes lembra a todos sobre a proposta de institucionalização da Coordenação da Agenda 21 

Paraná, tornando-se uma Assessoria. Afirma que caso a proposta seja efetivada, a realização da 

Conferência seria facilitada, pois haveria a possibilidade de contratar uma empresa para ajudar na 

realização do evento.   

 

Rosana e Valdir frisam a ideia de que esse molde apresentado de Conferência é padrão, mas nada 

impede que a Conferência AG21PR seja feita de forma distinta e inovadora, como por exemplo: 

elaborar uma Consulta Pública; realizar uma Conferência Livre e/ou Webconferência. Rosana diz 

que os Comitês Regionais de Desenvolvimento podem ser pólos das Conferências Regionais 

AG21PR, ou mesmo os coordenadores. Nesse contexto, Rosana lembra da movimentação que será 

feita para realização do evento Agenda 21 no Movimento Social, que poderá contribuir muito com a 

pré-divulgação da Conferência AG21PR. Rosana passa a palavra para o Fórum, pedindo 

contribuições.  

 

Em seguida houve diversas discussões sobre modelos de Conferência, citando prós e contras de 

alguns modelos, mas nenhuma ideia de como inovar e ser efetivo foi concretizada. Portanto, o 

Fórum decidiu que se deve aguardar a informação de que a verba para a realização da Conferência 

está disponível, para depois fechar como será a execução.  

 

Rosana então dá o nome dos integrantes da Comissão Organizadora da Conferência, e diz que 

precisa de mais pessoas. Com o ingresso de mais integrantes, a Comissão Organizadora ficou 
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estabelecida com os seguintes membros: Tania Kamienski; Valdir Donizete de Moraes; José Carlos 

Belotto; Débora de Albuquerque Souza; Joselaine Seidel; Rossana F. Schäfer; Janaína Chudzik; 

José Carpes; Laura Jesus de Moura e Costa. 

 

Rosana encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

 

Informes: 

 

Não houve informes. 

 

 

Subscrevem a memória: 

 

Alisson Felipe Bieszczad – Estagiário da Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná e 

Participante Ativo do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná; 

 

Rosana Vicente Gnipper - Coordenadora das Ações da Agenda 21 Paraná. 


