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FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

8ª Reunião Extraordinária 

Memória 

 

Curitiba, 19 de março de 2013 
 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça - Valdir Donizete de Moraes; 

Associação Marbrasil - Juliano Dobis; 

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

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-PR) – Laura Jesus de Moura e 

Costa; 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) – Harumi Mori representando Lílian Pérsia 

de Oliveira Tavares; 

Fórum Permanente da Agenda 21 de Araucária – Hugo Weber; 

Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto Gava; 

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

Movimento SOS Bicho de Proteção Animal - Isabel Christina Carrilho; 

Participantes Ativos – Alisson Felipe Bieszczad; Bo Stridsberg; William José Presta Alves 

Conceição; 

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

Secretaria de Estado da Saúde (SESA) – Sonia Maria Dotto Ampessan; 

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

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

Gnipper; 
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Outros Participantes:  

 

Participante: Luciana Choma; 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) – José Carlos A. E. Aliaga; 

Júlia Carolina Rubel; 

 

 

Ausências justificadas: 

 

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

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

Mandato Deputado Rasca - Débora de Albuquerque Souza;  

Nova Central dos Trabalhadores do Paraná - Josiane de Oliveira; 

Participante - Hildegard Dalla Benetta; 

Participante Ativo – Gonçalo Baptista Ferraz;  

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) – Maria Elizabeth 

Lunardi; 

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. Em seguida apresentou as justificativas de ausência e falou sobre o objetivo da reunião. 

Rosana lembra que a ONU lançou, em 2000, os Objetivos do Milênio – ODMs, que no Brasil são 

chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo, que devem ser cumpridos até 2015. Pensando na 

continuidade dos trabalhos, a Secretaria-Geral da Presidência da República lançou a Consulta 

Nacional Pós-2015 “O mundo que nós queremos”, que consiste em questionário disponibilizado em  

seu site.  



    
 

 

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

Portanto, o objetivo da reunião é elaborar uma resposta conjunta do Fórum, para que o 

posicionamento seja enviado como um coletivo.  

 

Rosana informa que tentará marcar uma agenda com o novo Secretário de Estado do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, Luiz Eduardo Cheida, e perguntará se pode enviar a resposta a ser 

elaborada pelo Fórum como contribuição da SEMA também. 

 

Roberto Gava lembra a importância de todos responderem o questionário individualmente também, 

pois quanto mais contribuições a Secretaria-Geral receber e maior a diversidade, melhor ficará a 

contribuição do Brasil para a ONU. 

 

Dando prosseguimento, o questionário é apresentado em tela. As 3 primeiras perguntas são sobre 

dados do respondente, então se avançou para a pergunta 4: 

 

Questionário: 

4. Quais temas deveriam ser considerados prioridades para o mundo nos 

próximos anos? (No Máx. 6 opções) 

(    ) Governo honesto e atuante; 

(    ) Acesso a alimentos de qualidade; 

(    ) Melhorias nos transportes e estradas; 

(    ) Combate às mudanças climáticas; 

(    ) Apoio às pessoas que não podem trabalhar; 

(    ) Melhoria dos serviços de saúde; 

(    ) Eliminação do preconceito e da discriminação; 

(    ) Acesso à água potável e ao saneamento; 

(    ) Acesso à energia; 

(    ) Proteção a florestas, rios e oceanos; 

(    ) Mais oportunidades de trabalho; 

(    ) Diminuição de crimes e violência; 

(    ) Liberdades políticas; 

(    ) Igualdade entre homens e mulheres; 

(    ) Acesso ao telefone e à internet; 

(    ) Educação de qualidade; 

 



    
 

 

Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês – 80.430-200- Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41 3304 7700 – www.meioambiente.pr.gov.br 4 

Outros: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Quanto tempo seria necessário para que os temas selecionados 
acima pudessem ser plenamente implementados? 

(    ) 5 anos;    (    ) 10 anos;    (    ) 15 anos;    (    ) 20 a 25 anos;    (    ) 35 anos ou mais; 

 

6. Perguntas Abertas 

1.  O que precisa mudar no local onde você vive para que todos tenham uma boa qualidade de vida? 

Cite no máximo três mudanças. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.  Por que considera estas mudanças importantes? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Quem pode ajudar neste processo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Como estas mudanças podem ser implementadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Devido a pergunta 4 e 5 serem objetivas, a dinâmica abordada foi a de votação, sendo que cada 

participante votou em suas 6 prioridades para o mundo e quanto tempo seria necessário para 

implementação. As opções que receberam mais votos foram as escolhidas pelo Fórum. Para 

responder a pergunta 6, a dinâmica escolhida foi dividir os participantes em 3 grupos, onde cada 

qual respondeu as 4 perguntas abertas.  
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Após cada grupo concluir suas respostas, 1 representante de cada leu em voz alta suas 

considerações. Após ouvir as respostas dos 3 grupos, todos os presentes mesclaram as ideias em 

debate e o Fórum elaborou conjuntamente uma única resposta.   

 

Sendo assim, a contribuição do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná foi a seguinte: 

 

Questionário: 

4. Quais temas deveriam ser considerados prioridades para o mundo nos 

próximos anos? (No Máx. 6 opções) 

(X) Governo honesto e atuante; 

(X) Acesso a alimentos de qualidade; 

(    ) Melhorias nos transportes e estradas; 

(    ) Combate às mudanças climáticas; 

(    ) Apoio às pessoas que não podem trabalhar; 

(X) Melhoria dos serviços de saúde; 

(    ) Eliminação do preconceito e da discriminação; 

(X) Acesso à água potável e ao saneamento; 

(    ) Acesso à energia; 

(    ) Proteção a florestas, rios e oceanos; 

(    ) Mais oportunidades de trabalho; 

(    ) Diminuição de crimes e violência; 

(    ) Liberdades políticas; 

(    ) Igualdade entre homens e mulheres; 

(    ) Acesso ao telefone e à internet; 

(X) Educação de qualidade; 

 

Outros: 

 

Proteção a florestas, rios, oceanos e animais. 
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5. Quanto tempo seria necessário para que os temas selecionados 
acima pudessem ser plenamente implementados? 

(    ) 5 anos;    (X) 10 anos;    (    ) 15 anos;    (    ) 20 a 25 anos;    (    ) 35 anos ou mais; 

 

6. Perguntas Abertas 

1.  O que precisa mudar no local onde você vive para que todos tenham uma boa qualidade de 

vida? Cite no máximo três mudanças. 

 

- Promoção da educação, formal e não formal, visando a sustentabilidade com equidade social, e a 

formação de cidadãos com consciência crítica; 

 

- Construção e implementação da Agenda 21 Local; 

 

- Implantação de processos de mudança dos padrões de produção e consumo. 

 

 

2.  Por que considera estas mudanças importantes? 

 

Porque as mudanças citadas acima possibilitam a criação de mecanismos de controle social com 

vistas à inibição da corrupção e priorização da: segurança; mobilidade; saúde; habitação; 

saneamento; meio ambiente; entre outros. 

 

 

3. Quem pode ajudar neste processo? 

 

Governo através de vontade política, e a sociedade em seus diversos segmentos: 

- Academia; 

- Movimentos Sociais; 

- Empresariado; 

 

É importante ressaltar a vontade individual comprometida nesse processo. 
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4. Como estas mudanças podem ser implementadas? 

 

Com o comprometimento de toda a sociedade, através de políticas públicas e controle social. 

 

 

 

 

O Fórum sugeriu que a Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná encaminhe o link do 

questionário para todo Sistema SEMA, o que será feito nessa mesma semana, pois o prazo para 

resposta do questionário é até 25 de março. 

Concluído o trabalho, 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. 


