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FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

45ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 22 de outubro de 2012 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça: Valdir Donizete de Moraes; 

Associação Comercial do Paraná (ACP) - Tania Kamienski; 

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

Geromel Barretto; 

Embrapa Florestas – Maria Izabel Radomski; 

Evildia Consultoria Ambiental – Evildia Aparecida Bassi; 

Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto Gava; 

Instituto de Estudos Ambientais (Mater Natura) - Adriano V. Wild; 

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

Mandato Deputado Rasca – Débora de Albuquerque Souza; 

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

Participantes Ativos – Alisson Felipe Bieszczad; William José Presta Alves Conceição;  

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

Lunardi; 

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

Gnipper; 

Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) – Joselaine Seidel; 

 

Outros Participantes:  

 

Águasparaná - Hildegard D. Benetta; 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) - José Carlos Aliaga; 
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Ausências justificadas: 

 

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

Faculdade Evangélica do Paraná - Bethania Cristiane Hermann; 

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

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

Sobrinho; 

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

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. Apresentou as justificativas de ausência e apresentou a proposta de pauta da reunião: 

 

1.    Boas vindas e aprovação da pauta - Rosana (10min); 

 

- Rápida apresentação de cada um dos presentes. 

 

2.   Carta Compromisso para as eleições 2012: Relatório e proposta para continuidade (Comitês 

Regionais) - Alisson (15min); 

 

3.   Apresentação GT Comunicação – “A Agenda 21 em 21 segundos” – Roberto Gava (20min); 

 

4.   Apresentação Coordenação Temática – Valdir (1h10min); 

 

- Recomposição dos GTTs (10min); 

- Proposta de planejamento para o acompanhamento ao Pacto 21 Universitário (15min); 

- Proposta de planejamento Agenda 21 nos Movimentos Sociais (15min); 

- Proposta atividade para o Fórum: “Qualificação sobre Agenda 21” (15min); 
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5.    Proposta de planejamento para o acompanhamento ao Guia Agenda 21 Empresarial – Evildia 

(15min); 

 

6.    Informes. (10min). 

 

 

 

Adriano Wild sugere que a fonte utilizada nas memórias do Fórum seja trocada para “Time News 

Roman – 12”, pois a mesma reduz o número de páginas utilizadas. Sugere também que o cabeçalho 

das páginas, que contém o logotipo da Agenda 21 e o brasão do estado seja mantido apenas na 

primeira página, economizando espaço.  

 

Seguindo a pauta, Alisson começa sua apresentação, relembrando e informando todo o processo da 

Carta Compromisso enviada a todos os candidatos a prefeito e vereador do estado. A ideia de 

elaborar uma Carta Compromisso surgiu na 44ª reunião ordinária do Fórum, sendo realmente 

discutida na 6ª reunião extraordinária do Fórum. Após os encaminhamentos da reunião 

extraordinária, Alisson informa que entrou em contato com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 

que para a liberação da listagem dos candidatos seria necessário o envio de um ofício da 

Coordenação da Agenda 21 Paraná para o TSE, o que foi feito no mesmo dia e obtida resposta 

(lista) alguns dias depois. Porém, a organização dos dados foi muito complexa, mesmo contando 

com o apoio da Comunicação e da Informática da SEMA, além da Celepar. Após muitos dias de 

trabalho conseguiu-se, enfim, obter os e-mails de todos os candidatos. Outra dificuldade foi o envio 

de todas as Cartas, pois o e-mail do Google (gmail) tem um limite de envio para no máximo 500 

contatos ao dia. Somando candidatos a prefeito e vereador, obteve-se aproximadamente 5.210 

emails (sem emails repetidos), sendo então necessária a criação de outros emails e enviando as 

Cartas por diversos dias. Para dar maior publicidade à Carta, Rodrigo Disconzi (responsável pela 

Comunicação da SEMA) fez uma matéria sobre esse processo e postou no site da Secretaria, sendo 

que nela constava o nosso contato e sendo possível baixar a Carta Compromisso. Logo, os 

candidatos que não receberam nosso e-mail também poderiam ter acesso à Carta.   

 

São, então, apresentadas duas tabelas que constam os candidatos a vereador e prefeito que 

assinaram a Carta. Em relação aos candidatos a vereador, 47 candidatos assinaram a Carta, dos 
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quais, 6 foram eleitos. Para prefeito, 18 candidatos assinaram a Carta, sendo que 5 deles foram 

eleitos. As tabelas com os candidatos que assinaram a Carta estão disponíveis no site da SEMA, no 

link: http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=289   

Rosana parabeniza a Evildia por ter levado algumas Cartas Compromisso para os principais 

candidatos a prefeito de Curitiba, trazendo-as assinadas para a Coordenação. Também enaltece o 

trabalho de Valdir, que em uma tarde na sala da Agenda 21, entrou em contato com todos os 

candidatos que disputariam o segundo turno, para que lhes pudesse ser enviada novamente a Carta. 

 

Surgiu a ideia de que em algum dia seja feita uma Tribuna Livre na Câmara, com o tema Agenda 

21. Rosana diz que talvez por ser final de ano seja difícil conseguir isso pois as Tribunas Livres são 

previamente agendadas pelos vereadores e que talvez já estejam com a agenda completa para este 

ano, mas que a ideia é boa e pra ano que vem é uma boa proposta. 

 

Para prosseguimento desse trabalho, Rosana apresenta uma proposta, dizendo que sabe-se que ainda 

nesse ano terá uma reunião entre o governo e os prefeitos eleitos. Provavelmente os Secretários 

participarão dessa reunião, e a ideia é que o Secretário Jonel Iurk seja informado dos resultados 

obtidos nesse processo, para que nessa reunião possa fazer uma fala sobre Agenda 21 Local, 

reforçando o trabalho junto aos prefeitos. Em um segundo momento, os Comitês Regionais seriam 

acionados, sendo apresentado a eles o documento “Paraná: o Futuro que Queremos”, alinhando os 

temas norteadores da Agenda 21 e os inclusos no documento, para que o município possa ter base 

para desenvolver ações de desenvolvimento sustentável. Desse modo, os Comitês Regionais 

estariam sempre em contato com os prefeitos das cidades, descentralizando o trabalho. 

 

Rosana comenta que para esse trabalho seria necessária a atualização ou publicação de mais cópias 

do folder institucional da Agenda 21 Paraná; publicação do documento “Paraná: O Futuro que 

Queremos”; criação de um Guia Passo a Passo de Agenda 21 Local pelo Fórum Permanente da 

Agenda 21 Paraná ou a continuidade do uso do mesmo do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

Em relação a isso, o Fórum ficou de acordo com a publicação de mais folderes institucionais, pois 

entendem que o atual já está bem feito, sendo necessário somente fazer uma revisão, principalmente 

na última página. Também concordam que o Guia Passo a Passo do MMA está bem feito e pouca 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=289
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coisa seria mudada, não sendo então necessária a criação de um novo Guia. Sugeriu-se entrar em 

contato com o MMA para solicitar mais exemplares ou autorização para publicação por aqui. 

 

A partir de então diversos assuntos foram abordados, com foco nos diversos entraves para que a 

Agenda 21 seja, de fato, levada em conta pelo governo e sociedade. Para superá-los, o Fórum 

decidiu, por consenso, que as ações que deram certo devem ser divulgadas e reproduzidas. 

 

Com a palavra, José Carpes diz que ele e Cláudio Barretto irão se reunir com o Secretário Jonel  e a 

pauta da reunião será a institucionalização da Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná, pois 

ela não está no organograma da SEMA. Rosana diz que a SEMA está se reestruturando e que existe 

a proposta da inclusão da Agenda 21 Paraná como Assessoria. 

 

Débora Albuquerque convida a todos a participarem da discussão do projeto de lei da Política 

Estadual de Educação Ambiental na CCJ - Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia 

Legislativa, no dia 23 de outubro, às 13h30min. Esse tema é novamente discutido pelo Fórum, pois 

o texto que está na Assembleia teve um dos seus artigos alterados, com a retirada do termo 

biocêntrico como um dos princípios. Ficou decidido que deveriam ser envidados todos os esforços, 

tanto pela Coordenação quando pelos membros do Fórum que participaram do processo de 

construção da proposta deste projeto de lei, para que o enfoque biocêntrico fosse novamente 

incluído no inciso I do artigo 4º, como um dos princípios da educação ambiental no estado. 

 

Com o alongamento da reunião, Roberto Gava não pôde fazer sua apresentação, pois teve que sair 

por compromissos pessoais. Sendo assim, sua apresentação ficou marcada para a próxima reunião 

do Fórum. 

 

Seguindo a pauta, Rosana diz que os GTTs estão desmobilizados, e que é necessário ser feita a 

recomposição de seus membros. Sendo assim, Rosana pede para que os presentes no Fórum 

indiquem pessoas para integrarem os 10 GTTs, pelo menos 1 pessoa para cada tema norteador.  
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Rosana pede para Adriano Wild que apresente um planejamento para que haja alguma discussão 

sobre a Carta da Terra no Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, seja por um evento ou em uma 

ou mais reuniões do Fórum, uma vez que ele instigou o Fórum para que fizesse essas discussões, na 

reunião passada.  

 

Ainda com a palavra, Rosana informa que na última reunião do Comitê Paranaense para a Rio+20 

havia sido decidido que o Comitê se integraria ao Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, e isso 

seria feito a partir de envio de um ofício-convite às instituições que ainda não fazem parte do 

Fórum. Quanto às instituições que já tinham um representante no Fórum, o convite para integração 

no Fórum seria feito diretamente para o representante, de forma que ele pudesse se integrar como 

participante ativo. Porém, Rosana diz que foi conversar com a Assessoria Jurídica da SEMA e ver 

se era possível, pois o Comitê foi criado por um Decreto. A orientação foi de que deve ser criado 

outro Decreto revogando o de criação. Portanto, Rosana diz que irá analisar qual será a melhor 

maneira de viabilizar essa decisão tomada pelo Comitê.  

 

Rosana informa que no dia 18 de outubro deu uma palestra sobre Agenda 21 por videoconferência, 

organizada pela Escola de Governo, e conta como foi essa experiência. José Aliaga que 

acompanhou a palestra comenta sobre a dificuldade desse tipo de evento, visto que muitas 

perguntas feitas para Rosana não eram diretamente ligadas à Agenda 21, com temas muito 

específicos.     

 

Pelo adiantado da hora preferiu-se encerrar a reunião e os itens de pauta não vencidos serão 

incluídos na próxima reunião, no mês de dezembro. 

   

 

Informes: 

 

Débora Albuquerque: Convida a todos a participarem da discussão na CCJ do projeto de lei da 

Política Estadual de Educação Ambiental, no dia 23 de outubro, às 13h30min. 
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Rosana Vicente Gnipper: Divulga o lançamento do livro Galactolatria, de autoria da filósofa Sônia 

T. Felipe, que por dois momentos já esteve conosco em atividades do Fórum, palestrando sobre 

Ética Biocêntrica, e comunica que não estarão à venda nas livrarias por decisão da própria autora, 

que prefere vender os livros por conta própria, com apoio de simpatizantes da defesa dos animais e 

que toda a renda além dos custos deve ser repassada a instituições de defesa dos Direitos Animais.  

Quem tiver interesse deve entrar em contato com ela, o preço do livro é R$45,00. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


