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Memória-Síntese

Curitiba, 21 de outubro de 2010.

Dando início aos trabalhos, a Coordenadora Geral do Fórum Permanente da 
Agenda 21 Paraná, Schirle Margaret dos Reis Branco, recepcionou com boas 
vindas os integrantes do Fórum e participantes da Reunião.

Apresentou  as  justificativas  de  ausências  e  em seguida  foi  formado  um 
círculo,  motivando  assim  as  dinâmicas  de  apresentação  pessoal  e  dos 
trabalhos.

Com a morte de Rubens Melantonio Filho, Integrante da Agenda 21 Paraná 
foi feita uma breve homenagem de boas energias e que faríamos da nossa 
reunião  motivação  maior  para  buscar  na  realização  das  atividades,  o 
comprometimento de resultados em sua memória. 

Na oportunidade foi mencionado sobre a personalidade e tenacidade com 
que  ele  lutava  nas  questões  ambientais  e  pelo  processo  cerâmico 
ambientalmente  correto,  desenvolvido  com  demais  integrantes  dessa 
iniciativa.

A pauta da reunião foi apresentada aos presentes, pela Coordenadora da 
Agenda 21 Paraná que imediatamente repassa os trabalhos ao Prof.º Carlos 
Garcias – PUCPR, o qual assume a Coordenação da reunião,  apresentando a 
mesa  de  trabalho  sobre  Mobilidade  Urbana  bem  como  orienta  sobre  a 
composição e condução da mesa. 

O primeiro palestrante: André Caon Lima – Sociedade Peatonal inicia sua 
apresentação sobre Mobilidade Urbana – Uma abordagem Socioambiental 
Energética.  Contextualiza  a  Agenda  21  com  as  relações  de  Cidades  em 
Consumo; Trânsito; Sociedade e Indivíduo. Estabelece ligações de fatos de 
infraestrutura para carros, emissões e descarte de resíduos industriais.

 A  abordagem sobre  biocombustíveis  e  as  problemáticas  relacionadas  ao 
contraditório do plantio alimentar para abastecer carros. Agrega sugestão de 
solução como transporte coletivo, táxi, metro, ônibus, bicicleta, calçada num 
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compromisso com a descentralização e descompartimentação urbana. Versa 
sobre os obstáculos,  Governo e interesses  econômicos   protagonismo do 
voto “de interesses de mercado”. 

Gustavo do Movimento Passe Livre apresenta os aspectos do que seja o 
Movimento Passe Livre em Curitiba, versando sobre o direito à Cidade que 
temos  e  justifica  as  conduções  para  com o  esvaziamento  das  avenidas. 
Propõe que para haver uma melhora na mobilidade da cidade é preciso um 
transporte coletivo de qualidade.

O  Arquiteto  e  Urbanista,  Rafael  Sindelar  Barczak   Chefe  da  Divisão  de 
Transportes da Prefeitura de São José dos Pinhais, faz a sua apresentação 
através de slides em que expõe a Mobilidade Urbana envolvendo todos os 
componentes do trânsito e da cidade. 

Expõe  também  quais  são  os  padrões  de  mobilidade  urbana,  sobre 
motorização no mundo, por meio de gráficos comparativos entre Estados 
Unidos,  Europa e  América Latina.  Um outro  gráfico  é apresentado sobre 
motorização no Brasil, nos anos de 1980, 2000 e 2007 respectivamente.

E para concluir  apresenta desafios a serem enfrentados sobre Mobilidade 
Urbana  Sustentável,  com  ênfase  em  estratégias  tecnológicas,  de 
planejamento,  de  marcos  regulatórios,  medidas  econômico  –  fiscais  e 
financeiras, de informação e comunicação.

Na abertura dos debates foram destacados os seguintes aspectos:

• Ricardo  Mesquita  –  Sindicato  dos  Arquitetos  –  PR  apresenta  suas 
opiniões  e  pensamentos  sobre  mobilidade  e  acessibilidade  urbana, 
comentando sobre o acidente que sofreu e as dificuldades que teve por 
um determinado período de sua vida e as iniciativas que tomou a partir 
daquele  momento  em  prol  dos  aspectos  essenciais  relacionados  à 
acessibilidade urbana.

• Cláudio Barreto – CREA-PR discorre sobre os problemas do transporte 
coletivo  e  também  comenta  da  sua  atitude  em  vender  seu  carro, 
percebendo o seu não apego e dependência com automóveis utilizando 
com  frequência  transporte  coletivo,  e  em  rotas  de  caminhadas  pela 
cidade.

• Oscar Cidri Neto do movimento Bicicletada manifesta sobre a questão 
de  como o  carro  é  apresentado  as  crianças  como algo  banal,  mas  o 
quanto  o  psicológico  esta  sendo  influenciado  com  essa  postura  o 
consumismo à veículos motorizados.

• Adriano Wild - Mater Natura chama atenção sobre o movimento que 
ocorre em Curitiba – PR para retirada do transporte ferroviário da ALL do 
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centro da cidade e sugere que esta malha seja aproveitada para uso do 
transporte público.

• Ana  Luísa  Albuquerque  –  OAB-PR  comenta  sobre  esta  questão  e 
menciona a dificuldade do que seja o transtorno da passagem de trem 
em seu bairro que é o  Cristo Rei.

• Rosana Scaramella – Participante ativa informa sobre o edital   que 
trata de apresentação de projetos relacionados a temática mencionada 
anteriormente, postado no site da Secretaria de Estado dos Transportes.

• André Caon – Sociedade Peatonal faz suas considerações finais quanto 
ao passe livre e Gustavo comenta que outros lugares já possuem passe 
livre ao transporte público, como Chile, Suécia, e outros Países.

• Schirle  –  SEMA  chama  atenção  para  os  anais  do  Seminário 
Internacional “Experiências de Agenda 21: Os desafios do Nosso Tempo”, 
o qual encontra-se no site da SEMA tratando de mobilidade urbana, no 
tema norteador Diversidade Espacial e Integração Regional.

• Prof.° Carlos Garcias – PUCPR encerra a presente mesa de trabalho 
tecendo comentários técnicos sobre mobilidade urbana, cuja  temática 
faz   parte  do  contexto  do curso  de Engenharia Ambiental,  o  qual é 
Professor  e  Coordenador  de Mestrado  referido  curso,  onde  ressalta 
que o transporte coletivo nunca foi sistematicamente planejado, que os 
modelos são obsoletos  e independente  da forma,  temos que ter  mais 
flexibilidade para cumprir realmente a função da mobilidade.

Schirle Margaret – SEMA agradece a presença dos participantes e os convida 
a integrar o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná.

Seguindo  a  pauta  Schirle  expõe  sobre  a  proposta  da  2ª  Edição  do 
documento  consolidador  das  ações  Governamentais  propostas  entre  o 
período de 2004 a 2011, intitulado: O que o Paraná tem Feito, ou seja dos 
programas implementados por lei e incorporados dos Planos Plurianuais do 
Estado do Paraná e a sua vinculação com os princípios da Agenda 21 Paraná.

O presente  trabalho  esta  sendo  elaborado  pela  Secretaria  de  Estado  de 
Planejamento – Coordenação Geral e Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos – SEMA, o qual encontra-se em fase final de redação e o 
objetivo maior é o de torná-lo público no inicio de dezembro do ano em 
curso.

Na sequência  apresenta  por  meio de “data show” o  Manifesto  do Fórum 
Permanente da Agenda 21 Paraná, no sentido de solicitar ao Secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jorge Augusto Callado Afonso 
que  repassasse  o  mesmo  à  equipe  de  transição  do  futuro  Governo,  os 
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conteúdos programáticos  da Agenda 21 Paraná,  conforme detalhamentos 
expressados no Manifesto.

Após  algumas  sugestões  foi  acolhido  a  ideia  de  repassá-lo  como ele  foi 
versado e numa próxima oportunidade fosse agregado as sugestões tidas no 
decorrer da Reunião a saber:

Valdir Donizete – Ecoforça, Laélia Tonhozi – Movimento SOS, e Prof.° Carlos 
Garcias – PUCPR manifestam opinião sobre discorrer “o que é a Agenda 21” 
e consciência da importância do compromisso que iremos assumir assinando 
o presente manifesto;

Walter Horst - Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do 
Mercosul sugere que:

 Considerando  a  função  indutora  do  Governo,  buscar  proposta  que 
reposicione a Agenda 21 na estrutura do Estado e dos funcionários, de 
modo  a  perseguir  a  convergência  entre  as  políticas  públicas  e  os 
programas  de  Governo  fundamentais  enquanto  conteúdo  alicerçado 
nos preceitos da Agenda 21 Paraná.

 Participar  ativamente  dos  Eventos  e  movimentos  correlatados  aos 
temas abordados pela Agenda 21 de maneira a influir nos níveis de 
conscientização e de atitudes.

Com a finalidade de dar andamento ao Pacto Paraná Sustentável,    logo 
após as Eleições à Presidência da República, foi decidido que fosse retomado 
o processo de conclusão da arte e impressão do documento em referência ao 
assunto em questão.

Neste particular,  Sergio Luiz Trentini  Marchauek – SEPL informou que no 
Fundo Estadual  de Meio Ambiente – FEMA tem destinado R$ 150.000,00 
(cento e cinquenta mil reais) à Agenda 21 Paraná e que os compromissos 
acima  mencionado  poderiam  ser  resolvidos  por  meio  desta  rubrica. 
Mencionou ainda, que enquanto representante da Secretaria de Estado de 
Planejamento  e  Coordenação  Geral  junto  ao  Fórum  iria  acompanhar  a 
questão em tela.

Desta forma fica evidenciado por mais uma vez o compromisso de cada um 
e  de  todos  para  com  a  continuidade  das  Ações  da  Agenda  21  Paraná, 
cabendo aos novos Governantes e a Sociedade o compromisso de seguir a 
trajetória.

João Augusto – SEED faz a divulgação dos Cadernos Temáticos impressos 
pela  SEED e  que  ao  final  da  Reunião  os  participantes  poderão  levar  os 
exemplares que lhes interessam.
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Rosana  Gnipper  relata  que  o  Conselho  Estadual  de  Saúde  realizará  um 
Evento sobre Contaminantes Ambientais a ocorrer em 24 de novembro de 
2010.

Schirle Margaret – SEMA comentou sobre a reestruturação do site da SEMA 
e que na página da Agenda 21 Paraná podem ser encontradas todas as 
publicações e as memórias de 2009 e 2010.

Devido  ser  a  última  reunião  ordinária  do  Fórum  ficou  estabelecido  a 
formação de um Grupo de Trabalho para consolidar a Experiência da Agenda 
21 do Paraná, num documento a ser apresentado na Rio+20 em 2012, no 
Brasil durante a Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ser 
promovido pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

Na  oportunidade  declinaram  seus  nomes  para  participar  do  GT  os 
integrantes a saber:

Claudio Barreto - CREA-PR
João Augusto Reque - SEED
Louisse Emanuele Brunoro Vaz - Elo Agência de Apoio Social e Ambiental
Marilia Tissot A. Santos – FIEP
Oraide Maria Woehl – Participante Ativa
Prof° Carlos Frederico Grubhofer – Faculdades Integradas Espirita
Prof° Carlos Mello Garcias - PUCPR
Profª Lucia Regina Perego Grupo – Participante Ativa
Rosana Scaramella - Participante Ativa
Rosana Vicente Gnipper – Ong Ecoforça
Schirle Margaret dos Reis Branco - SEMA
Valdir Donizete de Moraes – Conselho Estadual de Saúde do Paraná
William José Presta Alves Conceição - Participante Ativo

Com intuito de iniciar o exercício de 2011 foi definida a data de 21 de 
fevereiro como marco de abertura dos trabalhos e planejamento das 
atividades do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná.
 
Ao  final  a  Coordenadora  do  Fórum  da  Agenda  21  Paraná  encerra  as 
atividades com agradecimentos pela participação de todos, convidando-os 
para o  almoço de confraternização a ocorrer no dia 15 de dezembro do ano 
em curso.

Subscrevem a memória:

Gessyka Filipak Mendes – Estagiária da Agenda 21 Paraná e Participante 
Ativa do Fórum Permanente;
Schirle Margaret dos Reis Branco – Coordenadora das Ações da Agenda21 
Paraná.
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