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FÓRUM PERMANENTE DA 

AGENDA 21 PARANÁ 

 

51ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 22 de outubro de 2013 

  

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça – Valdir Donizete de Moraes; Associação de Ciclistas do Alto 

Iguaçu – José Carlos A. Belotto; CEAD Polo Poty Lazarotto – Elair de Macedo e Silva Grassani; 

CREA – Antonio Borges dos Reis; Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto Gava; 

Instituto de Estudos Ambientais Mater Natura – Adriano V. Wild;  Instituto Histórico e Geográfico 

do Paraná – IHGPR – Janaína de Fátima Chudzik; Organização Ambiental Sócio Agro Arte 

Cultural Brinque e Limpe – Ivo Sérgio Pereira Santos; Participantes Ativos – Bo Stridsberg; Sérgio 

Luiz G. de Siqueira Filho; Rafaela Tavares Dudas; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior – SETI – Maria Elizabeth Lunardi; Secretaria de Estado da Educação – SEED - 

Ana D’Alva Silva Ferreira Ribeiro Lopes; Secretaria de Estado da Saúde – SESA - Sonia Maria 

Dotto Ampessan; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - Rosana 

Vicente Gnipper; Universidade Estadual de Londrina – UEL – Maria José Sartor; Universidade 

Federal do Paraná – UFPR – Wilson Flávio Feltrim Roseghini; Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná – UTFPR – Tamara Van Kaick; Universidade Tuiuti do Paraná – UTP – Valdomiro 

Lourenço Nachornik  

 

Outros Participantes:  

 

Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural Brinque e Limpe – Cristiane Rose Matayoski; 

Instituto GT3 – Zenaide Graciolli; Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR – Harumi;   

Secretaria de Estado da Saúde – SESA - José Luiz N. Pinto 

 

Ausências justificadas: 

 

Embrapa  Florestas – Maria Isabel Radomski; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – 

IPEM/PR – José Carpes; Mandato Deputado Rasca – Débora Albuquerque; Nova Central dos 

Trabalhadores do Paraná – Josiane de Oliveira; Participantes Ativos - Alisson Felipe Bieszczad; 

Claudio Luiz Geromel Barretto; Detaubaté Bonetto; Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio 

e Assuntos do Mercosul – SEIM – Adriana Cordeiro; Secretaria de Estado de Infraestrutura e 

Logística – SEIL – Rosana Scaramella; Sociedad Peatonal – Mobilidade Urbana Sustentável – 

André Caon Lima; 

 

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 da pauta: 

 

 Boas vindas – apresentações – justificativas de ausência; 

 Apresentação do projeto “Cooperativismo e Economia Solidária no Projeto Metrô 

Curitibano” pelo representante da Sociedad Peatonal; 
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 Apresentação do professor Valdomiro (UTP): "Atitudes Sustentáveis 

em Casa"; 

 Relato COE: I Conferência Agenda 21 Paraná; 

 Recomposição dos GTT’s de acordo dos 06 temas norteadores; 

 Informes; 

 

Com a aprovação da pauta, Rosana convida Gustavo, do Movimento Passe Livre que veio à 

reunião representar a Sociedad Peatonal, uma vez que o André Caon não pode estar presente para 

fazê-lo em virtude de falecimento na família, a iniciar sua apresentação. Gustavo, agradecendo a 

oportunidade, diz que apresentará o projeto de Parceria Público Popular de Tarifa Zero – (PPPop-

TZ) que foi iniciado pelo Movimento Passe Livre – Curitiba (MPL) em parceria com a Sociedad 

Peatonal, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana em Curitiba. O projeto de mobilidade, 

tem o intuito de transportar mais pessoas, de forma menos poluente e com um preço mais acessível, 

independente do tipo de modal. Inicialmente o PPPOp-TZ  está fundamentado na construção 

popular, sendo necessárias audiências públicas em locais amplos, com grande divulgação 

antecipada para que ocorra a participação de associações de bairros, do conselho dos trabalhadores, 

da sociedade como um todo para que possa ser implantado.  

Gustavo comenta ainda que o PPPop-TZ, assim que implantado, será imediato o ganho 

ambiental à sociedade, apesar do aumento da frota de ônibus, com a eficiência do sistema, a 

população deixaria de utilizar o transporte individual privado, o que causaria racionalidade 

energética, incentivando então as pessoas a utilizarem o transporte coletivo deixando os carros, 

proporcionando a mobilidade pública.  

Continuando a reunião, Rosana convida o professor Valdomiro Nachornik da Universidade 

Tuiuti do Paraná, a começar sua apresentação sobre Atitudes Sustentáveis em Casa.  

Valdomiro explica que algumas práticas utilizadas em sua casa, foram baseadas em 

conceitos de desenvolvimento sustentável durante a construção de sua casa na zona rural. Comentou 

que algumas atitudes sustentáveis são assumidas já no planejamento de uma casa, desde a compra 

do terreno até a construção. Valdomiro menciona que o planejamento e a construção realizados em 

sua casa duraram em torno de 10 anos. A casa foi construída utilizando materiais alternativos, 

como: tijolos ecológicos, o reaproveitamento de madeiras de imbuia e outros materiais de 

demolições que possuem altíssima qualidade. O banheiro está estruturado em 2 sistemas para o 

tratamento de esgoto, as águas cinzas e as águas negras. As águas cinzas estão relacionados a 

máquina de lavar,  pia e chuveiro. Já as águas negras, são referentes a vasos sanitários, 

mencionando também que ambos os sistemas são deslocados para o sistema de zonas de raízes. 

Valdomiro acrescenta que seu sistema de raízes, é constituído por uma caixa de 2000 litros, 

depositando a primeira camada com brita, seguido de areia, brita, e areia de novo onde são 

plantadas as raízes. Por fim, Valdomiro comenta que reutiliza a água do tratamento de esgoto, para 

pequenos lagos apropriados para peixes. Ficou em enviar à Coordenação os slides de sua 

apresentação com as fotos, para que fosse encaminhado a todos. 

Seguindo a pauta, Rosana apresenta a todos, as atividades dos integrantes do Fórum que 

foram desenvolvidos na semana da Agenda 21, realizado pelo período de 16 a 21 de setembro. 

lembrando a todos que essa ideia foi proposta por ela na 50ª Reunião Ordinária,  
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realizado no dia 21 de agosto, onde os principais objetivos eram a visibilidade e o conhecimento 

público das ações da Agenda 21.  

A Apave representada por Luciana Choma, participou através de postagens no Facebook, 

temas relacionados à Agenda 21 no grupo Amapa do Passaúna e no grupo fechado da Apave. 

Luciana também elaborou um breve resumo histórico da Agenda 21. Seguindo, Maria Isabel 

Radomski, representante da Embrapa, divulgou pequenos textos associados à Agenda 21, 

realizando ações práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O Programa de Educação 

Ambiental da Embrapa Florestas – PREA, ofereceu aos seus empregados e estagiários, 

conhecimentos, e experiências práticas relacionados à Agricultura Sustentável, no centro 

Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA. 

Elair de Macedo junto a sua equipe multidisciplinar desenvolveram no colégio CEAD Poty 

Lazzarotto, por meio de oficinas e palestras interativas, ações que consolidam o compromisso da 

Agenda 21 Escolar, processo iniciado em março desse ano. Já a Associação Ambientalista Ecoforça 

participou através de postagens de matérias relativas à Agenda 21 em seu blog, convidando a todos 

para um debate na página do Facebook – Ecoforça.  

Em seguida, como atividade do Projeto Ponto Final no Abandono, de autoria e gestão das 

organizações Movimento SOSBICHO e IPAEC, foram realizados diversas atividades relacionadas 

à Agenda 21. Algumas dessas atividades foram o plantio de Quaresmeiras, com alunos da Escola 

Estadual Dona Carola, no Bairro São Francisco - Curitiba, onde já é desenvolvido atividades de 

educação ambiental há 3 anos. Outra atividade realizada foi uma roda de diálogos de saberes 

explicando sobre o que seja uma Agenda 21, sendo proposto também que cada um faça sua 

própria Agenda 21, com pequenas ações diárias, como: diminuindo o tempo que ficamos no 

chuveiro; usando transporte coletivo e bicicleta. Por fim, o Movimento SOS Bicho propôs para a 

Escola Dona Carola, desenvolver a sua própria Agenda 21, colocando-se à disposição para auxiliar 

no processo. 

A UTFPR realizou no dia 11 de setembro o 3º Seminário de Extensão e Inovação em Dois 

Vizinhos, no qual todos os 12  campus da UTFPR se encontraram e apresentaram os trabalhos de 

extensão e inovação. Desde o ano passado, quando foi lançado o Programa da Jogada Certa e 

apresentado a Agenda 21 como tema deste seminário, manteve-se a instrução de que todos os 

trabalhos devem indicar em sua inscrição a logo de qual Objetivo do Milênio o mesmo está 

atendendo. No sábado, dia 21 de setembro, aconteceu à feira de produtores urbanos no Escritório 

Verde. Neste encontro, além de reunir agricultores e simpatizantes desta atividade, foram oferecidos 

cursos e palestras relacionadas à Agenda 21.  

Rosana informa também sobre a dificuldade  de realização da semana Agenda 21 pela 

Tuiuti, por estarem em época de provas. Valdomiro explica que ocorreram problemas com as fortes 

chuvas que aconteceram no início de outubro que acabaram atrasando  todo o processo. Valdomiro 

acrescenta ainda que foi proposto no mês de agosto, discussões para que os cursos de Engenharia da 

Tuiuti, trabalhassem os conceitos da Agenda 21 nos Trabalhos de Conclusão de Curso/TCC para o 

ano que vem.  Por fim Rosana comenta ainda, que Débora Albuquerque do mandato Deputado 

Rasca, comunicou a coordenadoria que realizaria trabalhos relacionados à Agenda 21 em suas 

aulas, e que iria solicitar um trabalho de pesquisa para seus alunos. Além disso, informou que 

elaboraria um texto sobre Mudanças no Modo de Produção e Consumo, que seria pronunciado por 

ele na Assembléia Legislativa. 

Continuando a reunião, Rosana pede para o Coordenador Temático do Fórum, Valdir 

Donizete de Moraes, realizar um breve relato sobre a I Conferência Estadual Agenda  
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21 do Paraná. Valdir informa que está planejado para o dia 13 de dezembro o lançamento da 

Conferência no auditório Mário Lobo – Palácio das Araucárias, com transmissão via web 

conferência. Já o fechamento da Conferência ocorreria dia 25 de abril de 2014 com a Plenária 

Estadual. Valdir comenta também que as 12 Conferências serão realizadas segundo o critério das 

Unidades Hidrográficas do Estado do Paraná, entre os dias 10 e 28 de março de 2014, sendo eles: 

 

Litorânea: Paranaguá; Alto Iguaçu: Curitiba; Itararé: Jacarezinho; Alto Tibagi: Ponta Grossa; 

Baixo Tibagi: Londrina; Pirapó: Maringá; Alto Ivaí: Ivaiporã; Baixo Ivaí: Cianorte; Piquiri: 

Goioerê; Paraná 3: Foz do Iguaçu; Afluentes do Médio Iguaçu: Guarapuava; Afluentes do Baixo 

Iguaçu: Francisco Beltrão 

 

Seguindo, Valdir apresenta a todos os membros da Comissão da Organizadora da 

Conferência Agenda 21 Paraná: Ana D’Alva – SEED; Débora Albuquerque – Mandato Deputado 

Rasca; Elair – CEAD Poty Lazarotto; Janaína Chudzik – IHG-PR; José Belotto – UFPR; José 

Carpes – IPEM; Laura Jesus – CTB-PR; Roberto Gava – FUNABI; Rosana Gnipper – SEMA; 

Valdir Donizete – Ecoforça. Valdir lembra a todos, que no mês de novembro, os membros do 

Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, deverão realizar as Conferências Livres em suas 

instituições a partir do texto base que está sendo elaborado pela Comissão Organizadora. 

Continuando, o principal objetivo das Conferências, é a criação do Documento da Agenda 21 

Paraná que servirá como orientação para o estado com relação ao desenvolvimento sustentável. 

Sonia Ampessan, representante da Secretaria de Estado da Saúde – SESA, comentou o problema de 

não existir uma Agenda 21 com uma linha para o Governo. Ela informa que na SESA possuem 

iniciativas com resíduos sólidos, com coletas de pilha, baterias de celular, mas que não existe um 

órgão ou uma política para destinar esses resíduos. Sonia então sugere criar uma política interna 

dentro das instituições do Estado, sugestão que contou com o apoio de Maria Elizabeth Lunardi da 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI. Rosana informa, que será 

marcado então uma reunião no início de novembro com as instituições do governo para discussão 

sobre a implantação de uma Agenda 21 Governamental.  

Por fim, Rosana faz um breve relato sobre o documento que esta sendo elaborado pela 

Comissão Organizadora, que será encaminhado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA 

com o objetivo de obter recursos para realização das Conferências em 2014. 

Encerrando a reunião, agradece a presença de todos. 

 

 

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. 


