
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ

37ª Reunião Bimestral

Memória

Curitiba, 21 de Fevereiro de 2011

Dando início aos trabalhos, o Coordenador Temático do Fórum Permanente 
da Agenda 21 Paraná, Prof. Carlos Melo Garcias PUCPR, recepcionou com 
boas vindas os integrantes do Fórum e demais participantes da Reunião.

Apresentou  as  justificativas  de  ausências  e  em  seguida  houve  breve 
apresentação pessoal de todos. Em seguida Prof. Carlos Garcias entregou a 
todos a pauta da Reunião. 

Prof. Carlos Garcias - PUCPR justifica a ausência de Schirle Margaret dos 
Reis Branco, e explica o porquê de sua saída da Coordenação das Ações da 
Agenda 21 Paraná e comunica que a mesma continuará como Participante 
Ativa  do  Fórum.  Também discursa  sobre  a  continuidade  do  Fórum e  da 
Agenda 21 Paraná.

É  apresentado  a  todos  que  ainda  não  há  um novo  Coordenador  para  a 
Agenda 21 Paraná,  e  que aguarda-se  a  presença  do Secretário  do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos Jonel Nazareno Iurk no decorrer da Reunião 
para que se tenha definição sobre este assunto.

Prof. Carlos Garcias entrega a todos um texto do Movimento Mundial dos 
Rios e também acrescenta que recebeu um documento que seria a nova 
Agenda para empresas – Visão 2050, e faz suas considerações.

Oraide Maria Woehl (Participante Ativa) sugere que o link para acesso ao 
documento sugerido para leitura seja incorporado à memória da Reunião.

Segue link para consulta do material: 

http://www.cebds.org.br/cebds/MIOLO_COMPLETO_REFERENCIA_EM_BAIXA.pdf 

http://www.cebds.org.br/cebds/MIOLO_COMPLETO_REFERENCIA_EM_BAIXA.pdf
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Prof. Carlos – PUCPR faz um acréscimo na pauta da Reunião a pedido de 
Lidia Mizote – Agenda 21 Local de Campo Mourão, onde ela questiona como 
o Estado, por meio da SEMA, poderá apoiar a Rede Paranaense de Agendas 
21  Locais,  especialmente  na  questão  da  mobilização  e  integração  das 
mesmas,  embora  seja  difícil  para  as  pessoas  do  interior  do  estado 
acompanhar e participar das reuniões do Fórum da Agenda 21 Paraná, e 
ressalta a importância do Fórum Paranaense para os processos locais.

Prof. Carlos – PUCPR lembra a todos que na Reunião do dia 28 de dezembro 
de  2010,  alguns  membros  do  Fórum  tiveram  com  o  Secretário  Jonel 
Nazareno  Iurk  e  foi  comentado  pelo  próprio  Secretário  o  apoio  aos 
Municípios e suas atividades locais.

Valdir Donizete (Conselho Estadual de Saúde do Paraná) comenta sobre a 
dificuldade que as Agendas Locais têm para realizar seus trabalhos e dos 
problemas de participação nos Fóruns Estaduais.

João Augusto Reque – SEED lembra a todos  que a Agenda 21 Local  de 
Campo Mourão possui ótimos trabalhos Locais e um Plano Diretor excelente.

Dinah Oliveira – Rede de Mulher e Educação - PR, explica os trabalhos que 
está realizando no Litoral e ainda reforça que este ano terá uma participação 
maior  nas  Ações  do  Fórum  da  Agenda  21  Paraná  juntamente  com  seu 
trabalho no Litoral. 

Luiz Afonso – Cooperscamarlar fala das estratégias de orientação de levar 
um maior conhecimento aos municípios com seu trabalho de Agenda 21 dos 
Bairros com os catadores de papel.

Prof. Carlos comenta sobre a estimulação de criar um plano de ação para 
esta interação com os municípios,  e propõe que seja feito  um Grupo de 
Trabalho para a elaboração do Plano de Ação 2011. 

Roberto Ghidini – Sociedade Peatonal apresenta um meio de comunicação 
que o grupo “Fomus” utiliza por meio da internet que relata funcionar muito 
bem entre os membros do grupo.

Prof. Carlos diz ser um bom momento para a criação de uma Agenda 21 da 
SEMA, visando uma maior interação entre os setores da Secretaria.

O Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Jonel Nazareno Iurk 
chega à Reunião e Prof. Carlos lhe apresenta a pauta e os objetivos gerais 
da  Reunião  do  Fórum.  O  Secretário  comenta  que  foi  reforçada  a 
Coordenadoria de Educação Ambiental unindo-se a Coordenadoria do Jardim 
Botânico, e que dará seu total apoio à interação entre os municípios e que a 
Agenda 21 está neste contexto. 
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Luiz Afonso - Cooperscamarlar diz estar muito satisfeito com as palavras do 
Secretário e que, o Fórum fica ansioso no aguardo da indicação do novo 
Coordenador das Ações da Agenda 21 Paraná.

O Secretário responde que ficaria muito grato se o próprio Fórum pudesse 
deliberar e indicar um Coordenador para a Agenda 21 Paraná. Na sequência, 
pede licença para se retirar da reunião pois tem outro compromisso dizendo 
que fica no aguardo da indicação de um Coordenador.

Prof. Carlos Garcias PUCPR faz um encaminhamento para que os assuntos 
da pauta da reunião que ficaram a ser discutidos sejam feitos pelo GT do 
Plano de Ação 2011, em reunião a ser posteriormente agendada.

Assuntos da Pauta: 
2. Elaborar o Plano de Ação para o ano de 2011; 
3. Aprovar o calendário de reuniões do Fórum para o ano de 2011; 
4. Estabelecer e aprovar o plano de atividades da comissão responsável pela 
preparação da participação do Fórum na Rio+20.

Na oportunidade indicaram seus nomes para participar do GT do Plano de 
Ação 2011 os integrantes, a saber:

Cláudio Barretto - CREA-PR
Prof. Carlos Mello Garcias - PUCPR
Prof. Carlos Frederico Grubhofer – Faculdades Integradas Espírita
Valdir Donizete de Moraes – Conselho Estadual de Saúde do Paraná
Rosana Vicente Gnipper – ONG Ecoforça
William José Presta Alves Conceição - Participante Ativo
Oraide Maria Woehl – Participante Ativa
João Augusto Reque – SEED
Roberto Ghidini – Sociedade Peatonal 

E também na oportunidade novos integrantes foram acrescentados ao GT 
Rio+20:

Luiz Afonso - Cooperscamarlar
Dinah Oliveira – Rede Mulher de Educação - PR

Assim Prof. Carlos Garcias PUCPR inicia a discussão aberta sobre a indicação 
do Fórum de um Coordenador para a Agenda 21 Paraná, comentando que 
nesta situação onde Schirle Margaret dos Reis Branco não ficaria mais como 
Coordenadora  da  Agenda  21  Paraná,  dois  membros  do  Fórum  seriam 
cogitados a votação. São eles Cláudio Barretto – CREA-PR e Rosana Vicente 
Gnipper  –  ONG Ecoforça.  Carlos  Garcias  abre  espaço  para  membros  do 
Fórum que queiram se auto candidatar ou indicar alguém.
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Oraide Woehl – Participante Ativa, diz  que ambos os candidatos são boas 
indicações e valorosos companheiros com história dentro da trajetória da 
Agenda 21,  mas que acha Rosana Gnipper  a pessoa mais  qualificada no 
momento para o cargo de Coordenadora, por seu comprometimento com a 
Agenda  21,  sua  responsabilidade  e  também  por  sua  trajetória  junto  à 
Agenda 21 Paraná ao longo destes últimos anos. Argumenta já ter visto sua 
atuação também fora das atividades do Fórum e percebe uma capacidade 
muito grande de articulação e mediação de conflitos, o que a habilita muito 
para o cargo.

Os membros do Fórum indagam à Rosana Gnipper sobre sua disponibilidade 
e sua aceitação em ser candidata à Coordenadora da Agenda 21 Paraná. 

Rosana se revela muito feliz em ser cogitada a sua indicação e comenta 
passar  por  um  momento  muito  complicado  com  a  perda  de  seu  filho 
Eduardo, uma pessoa que acima de tudo ainda foi quem acompanhou seus 
primeiros passos para a Agenda 21, elaborando conjuntamente a primeira 
apresentação feita junto ao Fórum, encaminhando para que fosse incluído “o 
respeito a todas as formas de vida” no contexto de Agenda 21 e que se for 
escolhida  para  Coordenar  a  Agenda  21  Paraná  encarará  como  uma  boa 
oportunidade  para  superar  esta  perda,  dando  continuidade  a  todos  os 
trabalhos desenvolvidos em conjunto.

Claudio  Barretto  –  CREA-PR  apresenta  sua  opinião  positivamente  sobre 
Rosana  Gnipper  e  passa  seu  voto  a  ela,  dizendo  ter  muitas  outras 
atribuições no momento e que não poderia assumir os compromissos que a 
coordenação neste momento exigiria.

Assim Prof.  Carlos  Garcias  que também comentou não  pretender  e  nem 
poder  se  colocar  à  disposição  de  uma  coordenação  de  Agenda  21  no 
momento  por  passar  por  um período  histórico  na  PUC  –  PR  coloca  em 
votação  e  Rosana  Vicente  Gnipper  é  escolhida  por  unanimidade  para 
indicação  ao  Secretário  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  Jonel 
Nazareno Iurk, para a Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná. 

Ao final, o Coordenador Temático do Fórum da Agenda 21 Paraná encerra as 
atividades com agradecimentos pela participação de todos.

Subscrevem a memória:

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

Prof.  Carlos  Mello  Garcias  –  PUCPR,  Coordenador  Temático  do  Fórum 
Permanente da Agenda 21 Paraná;

Rosana Vicente Gnipper – ONG Ecoforça;


