
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

38ª Reunião Bimestral do Fórum

Memória

Curitiba, 20 de abril de 2011

Presentes na reunião:  Heloisa Bot Borges - Procuradoria Geral do Estado, 
Rosana Vicente Gnipper - SEMA, Rosana Scaramella - Secretaria de Estado 
dos Transportes, Schirle Margaret dos Reis Branco - CASLA – Casa Latino-
Americana,  Laura  Jesus  de Moura  e  Costa  –  CEDEA,  Cláudio  Barretto  – 
CREA/PR,   Valdir  Donizete  de  Moraes  –  Ecoforça,   Bethânia  Cristiane 
Herrmann - Faculdade Evangélica do Paraná, Carlos Frederico Grubhofer – 
Participante Ativo, Arsênio Murato – Instituto de Engenharia do Paraná – 
IEP,  Arnaldo  Carlos  Muller-  Instituto  do  Desenvolvimento  Sustentável, 
Adriano  Wild  –  Maternatura  –  IEA,  Ana  Luisa  Stellfeld  Cavalcanti  de 
Albuquerque - Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, Gessyka Filipak Mendes 
- Participante Ativa, Layon Philipe Becker - Participante Ativo, William José 
Presta Alves Conceição - Participante Ativo, Carlos Mello Garcias - Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná-PUC/PR, Iracema Maria Cerutti - Prefeitura 
Municipal de Foz do Iguaçu / Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Obras 
e a REBAL, Maria Odete Lacerda Schehini – Participante, Nilce Mary Turcatti 
Folle -  Faculdades Integradas Espírita, Bo Streidsberg – Agenda 21 Tuiuti, 
Monica Schilleigrik -  Agenda 21 Tuiuti, Isabel C. Carrilho – SOS Bicho, Paulo 
de Macedo – FETAEP, Mario Lessa – SEIM – Robson Ney Dalla Vecchia – 
SEDU/Paraná Cidade, Sônia Regina -  SEDU/Paraná Cidade, Maria Inês - 
SEDU/Paraná Cidade, Alvaro Lima Pinto – Nova Central Sindical – NCST/PR, 
Patricia  Fugmann  –  Movimento  Ecotrailer,  Luiz  Vicente  Horokoski  - 
Movimento  Ecotrailer,  Sonia  V.  AP.  De  Lima  –  Prefeitura  Municipal  de 
Carambeí, Michele Engels - Prefeitura Municipal de Carambeí, Teresa C. C. 
Cortez – SECS/Secretaria de Comunicação Social, Mauri Schneider – Itaipu-
Lindeiros, Lidia Mizote – Agenda 21 Campo Mourão, Rafael Gava – FIEP.

Ausências justificadas: Roberto Ghidini Jr – Sociedad Peatonal, Otto Schucks 
- Amaré – Centro de Formação Socioambiental,  Walter  Horst  Poniewas - 
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Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul e 
Oraide Maria Woehl - Participante Ativa.

Dando início aos trabalhos, a Coordenadora Geral do Fórum Permanente da 
Agenda 21 Paraná, Rosana Vicente Gnipper, recepcionou com boas vindas os 
integrantes do Fórum e participantes da Reunião e apresentou-se aos novos 
integrantes do Fórum compartilhando também sobre sua indicação para a 
Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná, a partir de 21 de fevereiro 
deste ano.

Apresentou as justificativas de ausências e em seguida foram realizadas as 
apresentações pessoais dos participantes da reunião. Aproveita para lembrar 
os novos integrantes para que enviem seus ofícios de indicação ao Fórum  e, 
na sequência apresenta a todos a proposta de pauta para a reunião, ficando 
aprovada, conforme se segue: 

1)Boas vindas. (10min)
2)Aprovação da pauta. (05min)
3)Apresentação SEED – Agenda 21  Escolar.  (20 min + 10 min troca de 
ideias)
4)Apresentação GT Rio+20. (15min)  
5)Apresentação GT Plano de Ações.  (60min)
6)Informes. (10min)

Rosana então passa a palavra a João Augusto Reque para sua apresentação 
sobre o trabalho da SEED e da Agenda 21 Escolar. João inicia sua apresenta-
ção discursando sobre a história da Agenda 21, em seguida apresentou que 
o objetivo da Agenda 21 Escolar é o de incutir, incentivar e acompanhar as 
ações que visem transformar o espaço escolar e seu entorno em ambientes 
sustentáveis que reflitam na qualidade de vida de todos os envolvidos.

João  discorreu  sobre  os  trabalhos  e  Ações  da  Agenda  21  Escolar,  sua 
construção  nas  escolas  e  nos  municípios,  e  seus  trabalhos  de 
conscientização  de  desenvolvimento  sustentável,  onde  apresentou  um 
Trabalho de Campo de Estudo do Meio na Microbacia do Córrego Vitória, 
afluente do rio Matias Almada - C.E Arnaldo Busato/Foz do Iguaçu/PR em 
Abril/2010.

Após  a  apresentação  de  João  é  aberto  ao  Fórum  um  espaço  para 
comentários.  Rosana  Scaramella  apresenta  uma  sugestão  de  que  seja 
realizada uma grande mobilização para ajudar os municípios mais afetados 
do Paraná pelas enchentes com a criação de uma Agenda 21 com o apoio do 
Instituto de Engenharia do Paraná e do CREA/PR.

Heloisa  Borges  acrescenta  que  se  a  sugestão  de  Rosana  Scaramella  for 
levada  adiante, tem um contato com um coronel da defesa civil que está 
relacionado com a situação emergencial nos municípios do Paraná.
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Schirle Margaret pergunta ao João como a Agenda 21 pode ser trabalhada 
nas escolas mesmo quando a diretoria da escola hesita em ter uma Agenda 
21  escolar.  João  então  explica  como  podem ser  abordadas  as  questões 
socioambientais  na  escola  e  Mônica  complementa  a  explicação  de  João 
dizendo que a  responsabilidade dos  pais  tem de ser  reforçada quanto à 
educação das crianças e que a educação ambiental tem que ser resgatada 
na escola.

Dando seqüência Prof. Carlos Garcias e Prof. Carlos Grubhofer realizam sua 
apresentação sobre o GT Rio+20, falando sobre o documento da Agenda 21 
Paraná  para  a  Rio+20  a  ser  elaborado,  as  expectativas  do  GT  sobre  a 
participação do Paraná na Conferência e sobre as propostas do GT para o 
Workshop "Preparando o Paraná para a Conferência Rio+20", a ser realizado 
com data prevista para o dia 27 de maio. Rosana Gnipper deixa claro a 
todos  que o  GT é  um grupo de trabalho  do Fórum e que as  sugestões 
apresentadas  pelo  GT  passam  pela  aprovação  do  Fórum  nas  reuniões 
Bimestrais.

Laura faz um comentário sobre a C40 apresentando ser uma conferência 
preparatória para a Rio+20, e é comentado pelo Fórum a falta de divulgação 
da Agenda 21 como assunto principal na Rio+20.

Em  seguida  Rosana  como  Coordenadora  do  GT  Plano  de  Ações  2011, 
apresenta  o  calendário  de  reuniões  bimestrais  do  Fórum e apresenta  os 
eventos que participou desde março na Agenda 21 e as contribuições da 
Agenda 21 nos eventos.

Rosana passa a palavra à Iracema para sua apresentação sobre a REBAL - 
Rede  Brasileira  de  Agendas  21  Locais.  Iracema  comenta  os  seguintes 
pontos:

• Durante o encontro foi criada uma cartilha contendo os princípios de 

funcionamento, manutenção e da participação na rede; 

• Realização do 1º Encontro Estadual em agosto de 2007 em Curitiba; 

• Realização do 1º Encontro Regional Sul em abril de 2008 em Foz do 

Iguaçu; 

• Realização do 2º Estadual em abril de 2007 em Campo Mourão; 

• Correção da cartilha no segundo encontro em Fortaleza e definição 

dos representantes dos 5 elos regionais bem como o consenso de que 

cada processo de Agenda 21 Local seja representado por duas instituições, 

uma da sociedade civil e outra governamental; 
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• Realização do segundo Encontro Nacional da Agenda 21 durante o X 

Fórum Social  Mundial,  organizado pela REBAL no dia 26 de janeiro de 

2010 em Gravataí RS; 

• Reunião preparatória ao 3º Encontro Nacional dia 27 de janeiro de 

2010 em Gravataí; 

• Participação em reunião da CPDS no dia 12 de dezembro de 2010 em 

Brasília DF.

Ao final de sua apresentação, deixa o endereço eletrônico da Rede para o 
acesso e maior conhecimento de todos http://rebal21.ning.com/.Criação da 
Rede em 2005 durante o Fórum Social Mundial em Porto Alegre. 

Rosana passa a palavra a Lídia, que faz apresentação sobre o 2º Encontro 
da  Rede Paranaense de Agendas 21 Locais que ocorreu nos dias 27 e 28 de 
maio de 2010 em Campo Mourão, que teve por objetivo avaliar o papel e o 
funcionamento da Rede Brasileira no âmbito do Estado do Paraná, avaliar os 
avanços e dificuldades dos desafios propostos no 1º Encontro Paranaense, 
atualizar  o  quadro  de  Agendas  21  no  Estado  do  Paraná,  estimular  a 
integração e a troca de experiências entre os processos de Agenda 21 Locais 
e também sensibilizar os participantes sobre a importância da integração e 
diálogo entre as Agendas 21 para o fortalecimento dos processos locais e da 
Rede Paranaense.

Ao final Lídia informa a todos que a sede do próximo encontro será definida 
entre os municípios que compõe a Associação dos Municípios dos Campos 
Gerais (AMCG), muito provavelmente em outubro de 2011.

Em seguida Rosana apresenta a proposta de formação dos GTT´s – Grupos 
de Trabalho Temáticos, fundamentada no artigo 15 do Regimento Interno do 
Fórum,  apresentando  os  objetivos  e  propostas  para  a  formação  dos 
respectivos Grupos, nas quais cada membro do Fórum deve se integrar a 
pelo menos um GTT, de forma espontânea. Sugere que os GTT´s se reúnam 
uma vez por mês, em um período (manhã ou tarde) devendo eleger um 
Coordenador  em  sua  primeira  reunião.  Ficará  a  cargo  da  Coordenação 
Temática elaborar um plano de trabalho para os GTT´s e estabelecer prazo 
para elaboração das tarefas, dessa forma padronizando os trabalhos.

É  passado  a  todos  uma lista  com os  10  Temas  Norteadores  onde  cada 
integrante pode escolher o Tema Norteador de sua respectiva área e realizar 
sua inscrição no tema escolhido.

É discutido então sobre a formação dos GTT´s e decidido que o integrante 
pode participar somente de 1 GTT comprometidamente, mas que é possível 

http://rebal21.ning.com/
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participar de todos os Grupos com sugestões e ideias a serem levadas aos 
Coordenadores dos Grupos e podem participar virtualmente também. Ficou 
aberta a possibilidade das instituições que desejarem poderem indicar outras 
pessoas para integrar mais de um GTT.

A Coordenadora apresenta ao Fórum sua proposta para uma Plenária da 
Agenda 21 Paraná sugerida para o mês de julho (data a ser marcada) que 
tem como objetivo fortalecer as ações do Fórum Permanente da Agenda 21 
Paraná  e  integrar  seus  membros,  a  partir  do  compartilhamento  dos 
trabalhos,  além  de  servir  de  oportunidade  para  integração  de  novas 
entidades e/ou pessoas. E apresenta a proposta de criação de um Grupo de 
Trabalho para a realização desta plenária. Assim fica formado o GT Plenária 
com  os  seguintes  integrantes:  Bo  Streidsberg,  Laura  de  Jesus,  Monica 
Schilleigrik, Rosana Gnipper, Schirle Margaret e Valdir Donizete.

Em seguida Rosana passa a palavra para Cláudio Barretto que apresenta ao 
Fórum a proposta de realização de um evento Ecumênico envolvendo duas 
bandeiras: A Campanha da Fraternidade e a Agenda 21 Paraná.

A finalidade é a realização de um Evento Ecumênico, aproveitando-se o tema 
da Campanha da Fraternidade de 2011: Fraternidade e a Vida no Planeta, 
cujo lema é: A criação geme em dores de parto (Rm 8-22). A MITRA da 
Arquidiocese de Curitiba concordou plenamente com a realização do evento, 
inclusive com o foco principal de confraternização entre os povos, com a 
participação de todas as correntes religiosas.

É desejável, portanto, as colaborações dos diferentes membros do Fórum 
Permanente,  para  as  propostas  apresentadas,  com  sugestões,  críticas  e 
argumentações.

Ao  final  a  Coordenadora  do  Fórum  da  Agenda  21  Paraná  encerra  as 
atividades com agradecimento pela participação de todos.

Subscrevem a memória:

Gessyka Filipak Mendes – Estagiária da Agenda 21 Paraná e Participante 
Ativa do Fórum Permanente;

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


