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FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 
43ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 27 de fevereiro de 2012 
 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 
Associação Ambientalista Ecoforça: Valdir Donizete de Moraes; 

Associação Comercial do Paraná (ACP) - Tania Kamienski; 

Associação MarBrasil - Juliano Dobis; 

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB/PR) - Laura Jesus de Moura e 

Costa; 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) - Lílian Pérsia de Oliveira Tavares; 

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

Geromel Barretto; 

Força Sindical do Paraná - Alfani Alves; 

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

Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) - Ana Cláudia de 

Paula Muller;  

Itaipú Binacional (Usina Hidrelétrica de Itaipú) - Silvana Vitorassi; 

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

Participantes Ativas - Mari Aparecida dos Santos, Monica Schiller Faria, Schirle Margaret dos 

Reis Branco; 

Participantes Ativos - Alisson Felipe Bieszczad, Bo Stridsberg, Marcus Ricardo S. Sales;   

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) - Carlos Mello Garcias; 

Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB) - Filipe Braga Farhat; 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) - Rosana Scaramella; 
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - Rosana Vicente 

Gnipper; 

Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins 

(SINDISEAB) - Jean Carlos Helferich; 

Sociedade Global - Diego Henrique da Silva Baptista; 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) - Valdomiro Lourenço Nachornik; 

 

Outros Participantes:  

 

ÁGUASPARANÁ - Hildegard D. Benetta; 

Aliança Empreendedora - João Roque S. Neto, Sabrina Leme; 

Centro de Estudos, Defesa e Educação Ambiental (CEDEA) - Mario Sérgio Simião; 

Instituto Lixo e Cidadania - Suelita Rocker; 

ONG Ambiental Brinque e Limpe - Ivo Sérgio Pereira Santos; 

Participante - Dirceu M. Britto; 

Rede Brasileira de Agendas 21 Locais (SUL) - Iracema Cerutti; 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) - José Carlos A. Espinoza 

Aliaga; 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-PR) - Elcio Herbst; 

Sindicato Estadual dos Servidores Públicos da Agricultura, Meio Ambiente, Fundepar e Afins 

(SINDISEAB) - Ana Marcia A. Nieweglowski; 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) - José Carlos A. Belotto; 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Letícia Procopiak, Tamara Simone 

Van Kaick; 

White Martins - Eliane Duda; 

 

Ausências justificadas: 

 

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

Faculdade Evangélica do Paraná - Bethânia Cristiane Hermann; 
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Fundação Nacional do Índio (FUNAI) - José Ferreira Campos Júnior; 

Nova Central dos Trabalhadores do Paraná - Josiane de Oliveira; 

Participante Ativa - Renata Brockelt Giacomitti; 

Participante Ativo - William José Presta Alves Conceição; 

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) - Joselaine Seidel; 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Maria José Sartor; 

 

 

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.  

 

Apresentou as justificativas de ausências e seguiu-se então com a apresentação dos participantes. 

Na sequência, Rosana apresentou a proposta de pauta, falou brevemente sobre cada item e o tempo 

estimado: 

 

1. Boas vindas; 

- Rápida apresentação de cada um dos presentes 

2. Aprovação da pauta; 

3. Apresentação Projeto SENAI Sustentável – Marcus Sobrinho; 

4. Planejamento de Ações para 2012; 

- Rebal - Informe Iracema Cerutti 

- Calendário Reuniões Ordinárias 2012   

- Conferência Estadual Agenda 21 - Composição da Comissão Organizadora 

- Agendas 21 Locais - Elaboração de plano 

5. Apresentação Coordenação Temática;  

6. Apresentação GT Rio+20 

- Rápida apresentação sobre o andamento das discussões no GT. 

- Workshop dia 05/03 
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- 02 representantes do Fórum para Comitê Rio+20 

7. Informes 

 

 

Com a aprovação da pauta, seguiu-se para a apresentação do projeto SENAI Sustentável. Com a 

palavra, Claudio Luiz Geromel Barretto fala sobre a problemática do lixo e do padrão de consumo 

atual, da qual sempre foi seu desafio como coordenador do GTT Padrões de Produção e Consumo. 

Conta que sempre buscou parcerias com instituições que pudessem certificar empresas que 

seguissem a linha do “Pacto Paraná Sustentável” e da Agenda 21 de modo geral. Nessa busca, 

encontrou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI como um potencial parceiro, 

conhecendo também o professor Marcus Sobrinho, geógrafo e educador ambiental.    

 

Rosana explica que o “Pacto Paraná Sustentável” é um documento resultado do Seminário 

Internacional “Experiências de Agenda 21: Os desafios do nosso tempo”, realizado em novembro 

de 2009 na cidade de Ponta Grossa, pelo Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. A partir do 

seminário foram criadas metas de longo, médio e curto prazo com base nos 10 temas norteadores da 

Agenda 21 Paraná. Para dar cumprimento as metas de curto prazo, foram criados 10 Grupos de 

Trabalho Temático (GTTs), cada um com base em 1 tema norteador.        

 

Com a palavra, Marcus conta que estudou o documento “Pacto Paraná Sustentável” e que esse é um 

trabalho pioneiro no Brasil, pois em seus estudos não viu nenhum igual em outros estados. Diz que 

o documento apresenta propostas com base no desenvolvimento sustentável, e que em suas 

pesquisas descobriu que poucas pessoas têm conhecimento desse documento. Marcus diz que 

resolveu aprofundar seus estudos sobre o documento para elaborar sua tese de mestrado. Como 

educador ambiental, percebeu que o documento deveria ser mais divulgado, pois tem conteúdo 

didático que poderia ser trabalhado de modo transversal e interdisciplinar em instituições de ensino. 

Sua ideia é de incentivar os alunos a elaborarem projetos com base no Pacto, e posteriormente um 

evento seria realizado para divulgação desses trabalhos. Em outra linha, o documento também 

poderia servir de base para criar algum tipo de certificação de ações de desenvolvimento sustentável 

nas empresas e indústrias. Marcus conta que já elaborou um projeto e que o apresentou a algumas 

pessoas do SENAI e de algumas outras instituições. Por mais que o Pacto Paraná Sustentável seja 
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um documento público, Marcus gostaria de ter a aprovação do Fórum Permanente da Agenda 21 

Paraná para executar seu projeto.  

 

Rosana comenta que no Fórum, o compromisso dos integrantes sempre foi o de tentar colocar em 

prática as ações de Agenda 21 em suas instituições, assim como compartilhar experiências de 

Agenda 21 que já existem. Nesse espírito, Rosana parabeniza a iniciativa e comenta que por mais 

que o documento seja público, como ele foi elaborado através de todo um trabalho do Fórum, achou 

interessante trazer o Marcus para uma reunião para que ele apresentasse sua proposta, para que os 

membros pudessem opinar e fazer sugestões. Rosana então abre a palavra para o Fórum, que 

deliberou pela apresentação mais detalhada do projeto em reunião específica, convocada para este 

fim.  

 

Passando para o próximo item de pauta, Iracema Cerutti começa sua apresentação sobre a Rede 

Brasileira de Agendas 21 Locais - Rebal. Iracema dá uma retrospectiva da história da Rebal, 

dizendo que ela surgiu em 2005 no Fórum Social Global, e seu objetivo é localizar processos já 

existentes ou incentivar a criação de Agendas 21 Locais. Ela é formada por um colegiado, tendo 

representantes estaduais (1 de cada estado) e 5 representantes regionais (5 regiões brasileiras). 

Iracema diz que é a representante da região Sul, sendo indicada pelo Fórum Permanente da Agenda 

21 Paraná em 2009. Iracema ainda informa que existe uma rede social, parecida com um site, onde 

informações sobre a Agenda 21 são compartilhadas entre os seguidores. A rede é de livre acesso 

(http://rebal21.ning.com). 

 

Iracema deu algumas informações sobre como será a Rio+20, pois ela esteve presente no Fórum 

Social Mundial (FSM) juntamente com Calico, que é quem gerencia a comunicação da Rebal. 

Sendo assim, informa que os dois espaços principais da Rio+20 serão: Rio Centro – Destinado aos 

encontros governamentais; Aterro do Flamengo – Destinado à sociedade civil, onde ocorrerá a 

Cúpula dos Povos e outros eventos. 

 

http://rebal21.ning.com/
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Diz ainda que existirão outros locais com eventos, que podem ser visualizados no site oficial 

brasileiro da Rio+20 (http://www.rio20.gov.br). A Rio+20 terá início no dia 13 de junho e terminará 

oficialmente no dia 22 de junho.  

 

Iracema fala que o Calico conseguiu um espaço para 700 pessoas no Rio Centro para a REBAL 

realizar um encontro, porém, ainda não se tem a data certa. Informa também que haverá o 7º 

Encontro Nacional de Educação Ambiental em Salvador, nos dias 28, 29, 30 e 31 de março, e que 

existe uma mobilização para que os representantes das Agendas 21 e de todo o colegiado da Rebal 

possam ir para o Encontro, Haverá uma reunião paralela preparatória para o planejamento da 

participação da Rebal na Rio+20.     

 

Falando sobre documentos, Iracema diz que existe uma Carta Aberta da Rebal, disponível na rede 

social da Rebal, que contém propostas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, Rio+20 e 

Agenda 21. Informa também que haverá uma reunião em São Paulo para análise e discussão sobre a 

Carta da Terra, no dia 30 de março.  

  

Dando prosseguimento, Iracema diz que a Rebal (Elo Sul) pretende retomar suas reuniões. Para a 

próxima reunião, sem data marcada, o tema abordado será Agendas 21 Locais. Encerrando sua 

apresentação, Iracema informa que a Rebal terá dois espaços na Rio+20, um na Cúpula dos Povos e 

um na Rio Centro. 

 

Rosana apresenta o calendário com a previsão de datas das reuniões ordinárias do Fórum do ano 

inteiro, que foi acatado conforme apresentado: 

 

Calendário Reuniões Bimestrais  

Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná  

2012 

Reunião Data 

43ª Reunião Ordinária 27 de fevereiro 

44ª Reunião Ordinária  20 de abril 

http://www.rio20.gov.br/
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45ª Reunião Ordinária 21 de junho* 

46ª Reunião Ordinária  21 de agosto 

47ª Reunião Ordinária 22 de outubro  

48ª Reunião Ordinária  14 de dezembro - confraternização 

 
Obs: * Possivelmente será alterada em função da Rio+20. 

 

 

Continuando, Rosana informa que o Fórum conta com, atualmente, 62 instituições, sendo 21 

instituições governamentais do estado, 3 governamentais municipais, 28 instituições não 

governamentais, 9 instituições de ensino superior e participantes ativos (16).  

 

Para este ano, Rosana conta que se pretende realizar a Conferência Estadual da Agenda 21, que terá 

o objetivo de criar o documento “Agenda 21 Paraná”, utilizando todos os documentos já criados 

pelo Fórum e outros pertinentes. Para tanto, fala que deve ser criada uma Comissão Organizadora e 

pergunta quem gostaria de fazer parte. Manifestaram intenção de integrar a Comissão Organizadora 

da Conferência: Tania Kamienski; Valdir Donizete de Moraes; Iracema Cerutti (mobilizadora); 

Marcus Ricardo S. Sales; José Carlos Belotto; Laura Jesus de Moura e Costa; Sabrina Leme 

(Aliança Empreendedora). 

 

Rosana fala que também para esse ano se pretende criar um plano de implantação de Agendas 21 

Locais nos municípios do estado do Paraná. Para isso, um grupo de trabalho também foi criado, 

sendo os membros: Iracema Cerutti, Schirle Margareth dos Reis Branco, Ivo Sérgio, Hildegard 

Benetta e Valdomiro Nachornik. 

 

Com a palavra, Valdir inicia sua apresentação sobre a Coordenação Temática, reforçando alguns 

pontos já mencionados sobre o “Pacto Paraná Sustentável” e dizendo que o trabalho dos GTTs foi o 

de criar propostas para a implantação das ações de curto prazo do Pacto, inicialmente.     

 

Apresenta, em tela, uma planilha com propostas não mais divididas por GTT, mas sim por temas 

aglutinadores, explicando que muitas propostas de diferentes GTTs convergiam. Os temas são: 
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Agroecologia: Para cumprimento de ações relacionadas à agroecologia, a Coordenação Temática 

entendeu que isso será possível com o cumprimento do programa Paraná Agroecológico. 

 

Mobilidade Urbana: Em relação à mobilidade urbana, a Coordenação Temática entendeu que o 

cumprimento da Lei nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) já engloba e até 

acopla mais ações que cumprem as ações de curto prazo apontadas pelos GTTs. A intenção é que 

seja realizado um evento para dar amplo conhecimento dessa lei para os membros de Fórum e 

outras pessoas. 

 

Movimentos Sociais: Proposta de realização de 6 encontros regionais em cidades pólos 

estratégicas, para mobilização do terceiro setor e disseminação da Agenda 21.  

 

Educação: Reativação da Comissão Científica (que já existia no Fórum) para que ela entre em 

contato com as IES pactuadas no Pacto 21 Universitário e verificar o que foi feito desde que elas se 

pactuaram. Para cumprimento de metas relacionadas à Agenda 21 Escolar, a Coordenação Temática 

sugere que a Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná faça uma interlocução com a SEED 

(responsável pela Agenda 21 Escolar) para verificar qual é a situação atual desse trabalho e dar 

apoio. Em relação à Educação Ambiental, a sugestão é que o Fórum encontre algum meio de 

agilizar a aprovação do projeto de Lei da Política Estadual da Educação Ambiental. Por fim, 

propõe-se que seja realizado um seminário de capacitação dos membros do Fórum, para que todos 

entendam mais sobre os GTTs e temas relacionados à Agenda 21 Paraná. 

 

Banco de Dados: Criação de bancos de dados pelas instituições integrantes do Fórum que tenham 

ferramentas para tanto, que seriam linkadas no site da Agenda 21. 

 

Comunicação: Criação de uma Newsletter, que contemplará temas pertinentes da Agenda 21, e 

será divulgada pela Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná e pelas entidades integrantes do 

Fórum.  
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Legislação: Incentivo a Políticas Públicas que sejam direcionadas ao desenvolvimento sustentável. 

Além disso, o GTT Padrões de Produção e Consumo sugere que seja reativado o Comitê para 

Avaliação e Fiscalização das Embalagens e Resíduos Recicláveis produzidos e comercializados no 

Estado do Paraná. 

 

Valdir encerra sua apresentação, agradecendo aos Coordenadores dos GTTs por todo o trabalho 

elaborado. Rosana elogia o trabalho da Coordenação Temática, pois foi um trabalho árduo que 

durou quase 6 meses, aproveitando para lembrar que esse trabalho ainda não está concluído. 

 

Filipe Farhat sugere que a Coordenação Temática se reúna na próxima semana para elaborar uma 

metodologia de trabalho focando em ações efetivas de implantação das ações. 

 

Seguindo a pauta, Diego Baptista começa a apresentação do GT Rio+20. Diego explica que esse GT 

está apoiando a estruturação do Comitê Paranaense para a Rio+20, que ainda está sendo formado. 

Diego passa a palavra para Mari Aparecida, que faz um breve histórico sobre o GT Rio+20. 

Basicamente o trabalho do GT Rio+20 está sendo sistematizar informações que serão usadas na 

elaboração de um documento com o posicionamento do Paraná para a Rio+20, pelo Comitê 

Paranaense para a Rio+20. 

 

Mari apresenta como proposta a organização de um evento para a instalação do Comitê PR para a 

Rio+20, que seria intitulado “Diálogos do Comitê Paranaense para a Conferência das Nações 

Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável”. O dia depende da agenda do governador Beto Richa, e 

para esse evento seriam chamados os membros do Fórum também. Mari apresenta a programação 

do evento, e Schirle Margareth e José Aliaga lembram que o Fórum pode dar sugestões para sua 

alteração/implementação.  

 

Mari reforça a ideia, e diz que além de contribuições relativas ao evento de instalação do Comitê, o 

Fórum pode contribuir com a construção do documento, mandando suas considerações para o e-

mail do GT Rio+20 (gtriomais20@gmail.com).  
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Finalizando a apresentação, Mari informa que dois membros do Fórum Permanente da Agenda 21 

Paraná devem integrar o Comitê Paranaense para a Rio+20, pois isso consta em seu Decreto de 

criação (Decreto nº3508/2011, artigo 3º, item 6). Sendo assim, após longa discussão, os dois 

membros escolhidos pelo grupo foram:  

 
- Claudio Luiz Geromel Barretto; 

- Rosana Vicente Gnipper; 

 

Rosana encerra a reunião agradecendo a presença e ampla participação de todos. 

 

 

Informes: 

 

Laura Jesus: Nos dias 27 e 28 de abril, a União Brasileira de Mulheres (UBM) realizará o 

Seminário Nacional sobre a Mulher e o Meio Ambiente, em Curitiba. 

 

Monica Faria: O senador Cristóvão Buarque, que irá à Rio+20, estará na UNINTER em Curitiba no 

mês de abril. 

 

 

Subscrevem a memória: 

 

 

Alisson Felipe Bieszczad - Estagiário da Agenda 21 Paraná e Participante Ativo do Fórum 

Permanente da Agenda 21 Paraná; 

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

 


