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FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

6ª Reunião Extraordinária 

Memória 

 

Curitiba, 25 de setembro de 2012 
 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça: Valdir Donizete de Moraes; 

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

Companhia de Saneamento do Paraná – Nelci Harumi Mori representando Lílian Pérsia de 

Oliveira Tavares; 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL) – Robson Guarneri dos Santos; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) –Cláudio Luiz Geromel 

Barretto; 

Evildia Consultoria Ambiental – Evildia Aparecida Bassi; 

Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto Gava; 

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

Movimento SOS Bicho de Proteção Animal (SOS BICHO) - Isabel Christina Carrilho; 

Participantes Ativas (os) – Alisson Felipe Bieszczad; William José Presta Alves Conceição;  

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

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

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

Gnipper; 

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) – Joselaine Seidel; 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) – Maria José Sartor; 
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Outros Participantes:  

 

Instituto das Águas do Paraná (AGUASPARANÁ) - Hildegard D. Benetta; 

 

 

Ausências justificadas: 

 

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB/PR – Laura Jesus de Moura e 

Costa; 

Embrapa Florestas – Maria Izabel Radomski; 

Faculdade Evangélica do Paraná - Bethania Cristiane Hermann; 

Mandato Deputado Rasca – Débora de Albuquerque Souza; 

Participante Ativa – Schirle Margaret dos Reis Branco; 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) – Carlos Mello Garcias; 

Procuradoria Geral do Estado (PGE) – Roberto Benghi Del Claro;  

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

Lunardi; 

Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul (SEIM) – Mário Lessa 

Sobrinho; 

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

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Eduardo Vedor de Paula; 

 

 

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. Houve uma rápida apresentação dos participantes e Rosana apresentou as justificativas de 

ausência. Rosana fala que a pauta dessa reunião é extensa, pois na última reunião do Fórum várias 

questões não foram discutidas devido à falta de tempo. Sendo assim, Rosana propõe que primeiro 
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seja finalizada a carta compromisso para os candidatos a prefeito e vereador do estado. Também 

deseja passar informações sobre o projeto de lei que institui a Política Estadual de Educação 

Ambiental no estado do Paraná. Depois de resolvidos esses dois assuntos, os outros assuntos da 

pauta serão discutidos, que são os seguintes: 

 

- Redução de Emissões; 

- Gestão de Riscos Climáticos; 

- Águas do Amanhã; 

- Logística Reversa; 

- Polícia Ambiental; 

- Sítio Arqueológico da Itaipu; 

- Agenda 21 Empresarial. 

 

Com a aprovação da sugestão, Rosana explica que, em pesquisa na internet, descobriu que no Rio 

de Janeiro (onde existem municípios com Agenda 21) foram elaboradas Cartas Compromisso para 

os candidatos a prefeito de algumas cidades. Conta que entrou em contato com as pessoas 

responsáveis pela Agenda 21 no município de Guapimirim e eles, de forma muito colaborativa, lhe 

encaminharam a Carta Compromisso que elaboraram para servir de modelo. Comparando com o 

que Fórum pretendia fazer (incluindo propostas de cada Grupo Temático de Trabalho – GTT), essa 

carta era mais simples, porém, como o objetivo principal da carta é o de dar divulgação da Agenda 

21 Paraná, Rosana diz que adaptou o modelo utilizado por Guapimirim, e elaborou uma minuta da 

carta do Fórum, que irá apresentar na sequência.  

 

Rosana explica que a Coordenação entrou em contato com o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, 

com o objetivo de obter os contatos dos candidatos a prefeito e vereador do estado do Paraná e que, 

após poucos dias do envio do ofício com a solicitação, o TSE encaminhou todos os dados, por e-

mail. Informa que os arquivos estavam divididos em 3 partes e que precisavam ser mesclados em 

apenas uma tabela, o que até o momento não se conseguiu fazer, mesmo com o apoio do setor de 

informática da SEMA e com orientação do próprio TSE. Conta que o que se conseguiu, até então, 
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foi obter os e-mails de todos os candidatos a prefeito e que os dos candidatos a vereador estão muito 

misturados, mas há a possibilidade de identificar seus e-mails nos próximos dias.        

 

A seguir, Rosana apresenta em tela uma minuta da Carta elaborada por ela. A Carta contextualiza a 

Agenda 21, fala sobre a criação da Agenda 21 Brasileira e da Agenda 21 Paraná, trazendo um 

histórico desta, informando quais foram os principais eventos e documentos produzidos. Ao final da 

Carta é reafirmada a importância da criação das Agendas 21 Locais nos municípios, e é feito um 

pedido de adesão ao documento, pois é possível que o candidato a assine, firmando compromisso 

com o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná em promover e incentivar ações de 

desenvolvimento sustentável em seu município, tendo como base as recomendações da Agenda 21 

Paraná.  Assinando a Carta, o candidato ainda firma o compromisso de oferecer condições para a 

implantação de um Fórum da Agenda 21 do Município e de estimular a elaboração de um Plano 

Local de Desenvolvimento Sustentável.      

 

Rosana diz que para incentivar a adesão à Carta, ao final desta é informado que os candidatos terão 

seus nomes postados no site da SEMA. Para tanto, é necessário que o candidato envie a Carta 

assinada para o e-mail da Agenda 21 Paraná (agenda21parana@gmail.com ou 

agenda21parana@sema.pr.gov.br) o mais breve possível.  

 

Evildia comenta que participará de uma reunião, em breve, com todos os candidatos a prefeito de 

Curitiba, e se compromete a entregar a Carta em mãos para os candidatos.  

 

Depois de várias ideias sobre como enviar todo o conteúdo para os candidatos, ficou deliberado que 

a Carta será enviada aos candidatos a prefeito e também a vereador de todo o estado, sendo que o 

conteúdo da Carta será adaptado pela Coordenação para os candidatos a vereador. Foi deliberado 

que a contextualização da Agenda 21 será postada no site da SEMA, e que o corpo do e-mail à ser 

enviado aos candidatos terá uma breve explicação do que se trata o assunto, informando o link 

direcionado para a contextualização da Agenda 21 e que a Carta Compromisso está anexada ao e-

mail. 

 

mailto:agenda21parana@gmail.com
mailto:agenda21parana@sema.pr.gov.br


    
 
 

Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês – 80.430-200- Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41 3304 7700 – www.meioambiente.pr.gov.br 5 

Encerrado o assunto, Rosana fala do projeto de lei da Política Estadual de Educação Ambiental, 

informando aos presentes que na última reunião do Fórum foi criado um pequeno grupo (Adriano 

Wild, Elair Grassani e Roberto Gava) que elaborou uma minuta de ofício a ser enviado aos 

Secretários de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos; da Educação; da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior; e da Cultura, solicitando a agilização da aprovação desse projeto de lei. 

Recebida a minuta, Rosana informa que a revisou e que iria reencaminhar ao grupo com algumas 

correções, mas que em contato com a Casa Civil foi informada que o projeto de lei já tinha sido 

encaminhado para a Assembleia Legislativa no dia 18 de setembro, com mensagem nº 59 do 

governador, e que o número do PL é 489/2012. Portanto, não havia mais motivos para enviar esse 

ofício aos Secretários.   

 

Rosana diz que esse projeto de lei foi construído coletivamente por várias reuniões, sendo a última 

em Faxinal do Céu, com a participação de mais de 300 pessoas e que ainda passou por aprovação 

em vários outros órgãos (CEMA / SEED / PGE / CASA CIVIL) para enfim chegar à Assembleia. 

Entretanto, Rosana diz que comparou o projeto que foi aprovado pelo CEMA (versão concluída em 

Faxinal do Céu) com o que saiu da Casa Civil, e que há algumas alterações. Sendo assim, Rosana 

apresenta em tela os dois projetos lado a lado para que o Fórum verificasse se as alterações 

mudariam o contexto da pretendida lei. 

 

Após longas discussões, o Fórum concluiu que a alteração mais significativa é a retirada do termo 

“biocêntrico” no item I do artigo 4º, capítulo 2. Sendo assim, o Fórum deliberou que a Coordenação 

irá enviar um ofício à Procuradoria Geral do Estado - PGE solicitando justificativas para as 

alterações do projeto de lei. Elair Grassani e Evildia Bassi se comprometeram a acompanhar o 

andamento do projeto na Assembleia Legislativa que está para análise na Comissão de Constituição 

e Justiça (CCJ).  

 

Concluídos os dois assuntos principais, Rosana relembra do pedido do GT Comunicação, que 

solicitou aos GTTs que enviassem 10 propostas de releases para serem trabalhadas. Também ficou 

marcada uma reunião do GT Comunicação para o dia 28 de setembro, de manhã, na sala da 

Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná.  
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Prosseguindo com a pauta da reunião, se iniciam as discussões a respeito dos itens inseridos por 

Roberto Gava na última reunião do Fórum. 

 

Agenda 21 Empresarial: O assunto já tinha sido abordado no começo do ano, porém, com toda a 

demanda de trabalho da Rio+20, acabou se perdendo e não houve nenhum avanço. Entretanto, o 

assunto será retomado, a proposta é que seja criado um grupo para tratar do assunto.  

 

Logística Reversa: Ficou acertado que esse tema será abordado no GT Agenda 21 Empresarial. 

 

Polícia Ambiental: Rosana conta que foram marcadas 2 reuniões pelo Batalhão de Polícia Militar 

para explicar aos funcionários da SEMA sobre o desmantelamento da Polícia Ambiental, anunciado 

pela mídia, se esse processo foi efetivado, como serão acompanhados os assuntos relativos à Polícia 

Ambiental a partir de agora, entre outros. Porém, as duas reuniões foram desmarcadas de última 

hora, por parte do Batalhão. Então, o Fórum decidiu que será elaborado um ofício solicitando essas 

informações, constando também que no documento “Paraná: O Futuro que Queremos”, criado pelo 

Comitê Paranaense para a Rio+20, há reivindicação pelo fortalecimento da Polícia Ambiental do 

Paraná. Como ninguém soube dizer a quem seria pertinente enviar o ofício, a Coordenação se 

comprometeu a elaborar uma minuta de ofício e descobrir a quem enviar, posteriormente 

informando e consultando o Fórum para deliberação do assunto. 

 

Redução de Emissões: O Fórum sugere que seja convidado alguém da Coordenadoria de 

Mudanças Climáticas para que faça uma breve apresentação sobre o Inventário de Emissão de 

Gases de Efeito Estufa. 

 

Os outros assuntos da pauta (Gestão de Riscos Climáticos; Águas do Amanhã e Sítio Arqueológico 

de Itaipu) não tiveram demandas, apenas a troca de informações entre os membros do Fórum. 

 

Finalizando a reunião, Rosana agradece a presença de todos.  
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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. 


