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 FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

9ª Reunião Extraordinária 

Memória 

 

Curitiba, 22 de julho de 2013 
 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça - Valdir Donizete de Moraes; Cead Polo Poty Lazarotto - Elair 

de Macedo e Silva Grassani; Federação das APAES do Estado do Paraná (FEAPAES/PR) - José 

Turozi; Fórum Permanente da Agenda 21 de Araucária - Hugo Weber;  Fundação João José 

Bigarella (FUNABI) - Roberto Gava; Instituto de Estudos Ambientais (MATERNATURA) - 

Adriano V. Wild; Mandato Deputado Rasca - Débora de Albuquerque Souza; Movimento SOS 

Bicho de Proteção Animal - Isabel Christina Carrilho; Organização Sócio Agro Arte Cultural 

Brinque e Limpe - Ivo Sérgio Pereira Santos; Participante Ativo - Alisson Felipe Bieszczad - 

Secretaria de Estado da Educação (SEED) - Ana D’Alva S. F. R. Lopes;  Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Logística (SEIL) - Rosana Scaramella; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (SEMA) - Rosana Vicente Gnipper; 

 

Outros Participantes:  

 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - David Boal - Detaubaté 

Bonetto; Gabriela Siqueira; 

 

Ausências justificadas: 

Embrapa Florestas - Maria Izabel Radomski; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná 

(IPEM-PR) - José Carpes; Participante Ativo - William José Presta Alves Conceição; Secretaria de 
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Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) - Maria Elizabeth Lunardi; Tim Celular 

S.A - Cleber Rodrigo Affanio; Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Maria José Sartor; 

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. Logo após as apresentações, Rosana anuncia as justificativas de ausência, seguindo então 

para a apresentação das pautas: 

 

 Boas vindas – apresentações – justificativas de ausência; 

 Conferências Agenda 21 Paraná; 

 Proposta de Realinhamento dos temas norteadores da Agenda 21 Paraná; 

 

Com a pauta aprovada, Rosana explica a todos que o motivo para realização da 9ª Reunião 

Extraordinária, se deve pelo fato, do assunto da Conferência Agenda 21 Paraná, não ter sido 

concluído na reunião anterior. Iniciando o primeiro item da pauta, Rosana comenta que os Grupos 

de Trabalhos Temáticos no mês de junho não chegaram a fechar a tarefa de redefinir os temas 

norteadores, alguns começaram a trabalhar, deram uma melhorada, mas ainda não existe um 

resultado final. Rosana comunica a todos, que a Conferência Estadual está prevista para ser 

realizada nos dias 21, 22 e 23 de novembro no Colégio Estadual do Paraná para um público de 600 

pessoas. Surgem propostas e discussões quanto ao formato, os dias de trabalhos na Conferência e o 

número de participantes. Rosana enfatiza ainda que é necessário realizar as Conferências, para que 

ocorra a criação do documento da Agenda 21 Paraná, para servir justamente como referência para 

outras instituições e municípios. 
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Logo em seguida, Rosana junto aos membros do Fórum, sugere marcar uma Reunião da Comissão 

Organizadora. A reunião fica marcada para o dia 26/07 na sala da Coordenação da Agenda 21, às 

14:30h, com o objetivo de criar/formular um projeto para realização das Conferências. 

 

Seguindo a pauta, Rosana pede para Valdir Donizete de Moraes, Coordenador Temático do Fórum,  

apresentar a todos sua proposta de realinhamento dos temas norteadores. Valdir inicia explicando 

que para chegar a sua ideia, ele estudou e analisou todos os documentos da Agenda 21 nos quais 

teve contato, como a Agenda Global que possui 4 seções, a Brasileira com 6 eixos temáticos,  

acrescentando ainda que a Agenda 21 é um instrumento de planejamento participativo que visa a 

implantação do desenvolvimento sustentável, no qual se baseia nos 3 pilares básicos: Meio 

Ambiente, Social e Econômico. Valdir comenta que alguns dos atuais temas norteadores são 

bastante amplos ou específicos, e por esse motivo fazer o reagrupamento dos temas para melhorar a 

forma de trabalho. Sua proposta é estruturar os 10 temas norteadores em 6 eixos temáticos, sendo 

eles: 

1- Direitos Humanos e de Todas as Formas de Vida 

2- Padrões de Produção e Consumo 

3- Recursos Naturais e Biodiversidade 

4- Infraestrutura e Integração 

5- Pesquisa, Inovação, Ciência e Tecnologia 

6- Governança e Empoderamento 

Valdir acrescenta que sua proposta de reagrupamento é uma “provocação”,  comentando a todos 

para analisarem e discutirem possíveis modificações quanto à forma de redação, termos, e  

mudanças nos temas norteadores para serem tratadas na próxima Reunião Ordinária a ser realizada 

dia 21 de agosto. Em seguida Rosana explica também que a proposta de Valdir, não ocorrerá perda 

de nenhum tema norteador, eles serão somente realinhados. Valdir ressalta ainda que sua proposta 

de reagrupamento é apenas uma sugestão, no qual ainda é necessário ser construído com calma e 

cuidado para amadurecer essa ideia, ressaltando a todos para que não seja decidido nada 

precipitado. 
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Por fim Alisson comenta sobre a criação do grupo de discussões, referentes ao Fórum Agenda 21. 

Alisson afirma ter conseguido criar um grupo fechado no Yahoo, entretanto, somente usuários 

Yahoo teriam acesso livre ao grupo. Como nem todos possuem conta no yahoo, não seria uma 

alternativa viável. Outra proposta para criação de um grupo seria o Google Groups. Porém, para um 

grupo fechado, somente usuários Gmail possuiriam acesso a todos os tipos de ferramentas. 

 

Outra sugestão oferecida por alguns membros, foi a criação de um grupo aberto no Facebook, tendo 

como principal objetivo, diálogos com a população. 

 

Concluído o trabalho, Rosana encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

Informes: 

 

Não houve informes. 

 

Subscrevem a memória: 

 

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

 

Sérgio Siqueira – Estagiário da Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná e Participante Ativo 

do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná; 


