
    
 
 

Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês – 80.430-200- Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41 3304 7700 – www.meioambiente.pr.gov.br 1 

FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 PARANÁ 

 

46ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 14 de dezembro 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; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) – Janaina Chudzik 

representando Cláudio Luiz Geromel Barretto; 

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 Ativas (os) – Alisson Felipe Bieszczad; Bo Stridsberg; Layon Philipe Becker; Leslie 

Culpi; William José Presta Alves Conceição;  

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

Lunardi; 

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

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

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

Gnipper; 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Wilson Flavio Feltrim Roseghini; 
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Outros Participantes:  

 

Águasparaná - Hildegard D. Benetta; 

Comunicação (UFPR) – Danielle Scheffelmeier Mei; 

Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) – Júlia Carolina Rubel; 

 

 

Ausências justificadas: 

 

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

Costa; 

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

Embrapa Florestas – Maria Izabel Radomski; 

Faculdade Evangélica do Paraná - Bethania Cristiane Hermann; 

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

Sobrinho. 

 

 

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. A pauta da reunião foi apresentada em tela, conforme segue abaixo: 

 

1.    Boas vindas e aprovação da pauta - Rosana (05min); 

 

- Rápida apresentação de cada um dos presentes. 

 

2.   Apresentação SEED: Agenda 21 Escolar - Rossana (15min); 

 

3.   Apresentação Coordenação Temática – Valdir (30min); 
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- Proposta de retomada do Pacto 21 Universitário; 

- Ações de Agenda 21 nos Movimentos Sociais; 

- Proposta atividade para o Fórum: “Qualificação sobre Agenda 21”; 

- Evento sobre a Lei nº 12.587/2012; 

- Projetos para o Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná; 

 

4.   Apresentação Coordenação Executiva – Rosana (40min); 

 

- Proposta para realização da I Conferência Estadual da Agenda 21 Paraná; 

- Proposta de retomada da Agenda 21 Empresarial; 

- Proposta GT Comunicação; 

- Retomada dos GTTs; 

 

5.    Avaliação das atividades do ano (30min); 

 

6.    Informes (10min). 

 

 

 

Iniciando a apresentação sobre a Agenda 21 Escolar, Rossana Schafer se apresenta, dizendo que faz 

parte da equipe de Educação Ambiental da SEED, mas que a integrou somente neste ano e que, 

anteriormente, o responsável por essa função era o João Augusto Reque, que também era membro 

do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. Sua apresentação foi projetada em tela e Rossana 

explicou para o Fórum o que é, como é elaborada e como funciona a Agenda 21 Escolar. Diz que 

além de trabalhar pontualmente nas escolas, o trabalho foca em bacias hidrográficas, ou seja, as 

ações são direcionadas para a microbacia da qual a escola faz parte. Para que esse trabalho seja 

feito, é necessária a interlocução entre o Fórum de Discussões e os Comitês Gestores de Bacias 

Hidrográficas, dessa forma envolvendo a comunidade escolar e também a local. Em seguida, 

apresenta um breve histórico sobre o trabalho já realizado: 

 

2004: Primeira implementação da Agenda 21 Escolar com orientações sobre meio ambiente e 

sustentabilidade; 
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2005/2006: Curso EAD com 927 profissionais da educação (84%) e aprofundamento teórico e troca 

de experiências; 

2007/2009: Implementação da Agenda 21 Escolar nas escolas dos 32 NRE; 

2010/2012: As escolas participam com ações (espaços educadores sustentáveis).  

 

Rossana informa que no começo do ano eles encaminharam um questionário para todas as 2.200 

escolas estaduais do Paraná. A partir desse levantamento foi possível identificar quais escolas 

possuem Agenda 21 ativa, quais estão com as ações estagnadas e quais têm interesse em implantar: 

 

Em desenvolvimento: 323 escolas;  

Ações estagnadas: 386 escolas; 

Gostaria de criar: 304 escolas. 

 

Rossana informa que poucas escolas responderam não ter interesse em implantar a Agenda 21 

Escolar. Finalizando sua apresentação, diz que seu trabalho para o ano que vem será entrar em 

contato com as escolas que responderam o questionário para colaborar com a criação/retomada da 

Agenda 21 Escolar. O Fórum sugeriu que as escolas municipais também entrem no levantamento e 

que o relatório de todo este trabalho seja disponibilizado no portal Dia a Dia Educação. 

 

Roberto Gava parabeniza o trabalho e sugere que o Fórum entre em contato com o Secretário de 

Estado da Educação no próximo ano, solicitando que esse trabalho tenha mais estrutura e que mais 

pessoas sejam contratadas ou que mais funcionários colaborem com ele. Depois de várias ideias, o 

Fórum deliberou pela criação de um grupo temporário de trabalho para acompanhar esse assunto 

(Agenda 21 Escolar). O grupo formado é composto por: Rossana Schafer; Rosana Scaramella; Elair 

Grassani; Nelci Harumi; Júlia Rubel; Roberto Gava; Isabel Carrilho; e Valdir Donizete de Moraes, 

sendo que Janaína Chudzik, que participou da reunião representando o CREA, manifestou-se no 

sentido de querer integrar este grupo, porém para isso precisa confirmar junto à sua instituição. 
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Maria Elizabeth sugere que a Agenda 21 crie um prêmio “Escola Sustentável”, que seria um 

incentivo às escolas para criarem suas Agendas 21 Escolares. 

 

Prosseguindo a reunião, Valdir começa sua apresentação, retomando o que não foi possível 

apresentar na última reunião do Fórum. Explica que o que está apontado na pauta foram os 

encaminhamentos finais da Coordenação Temática: 

 

Pacto 21 Universitário: Proposta de criação de um grupo para acompanhamento do Pacto. É 

reforçado que esse assunto já foi abordado desde o começo do ano, mas que não evoluiu. A 

proposta era reativar a Comissão Científica, mas muitas das pessoas que eram membros não moram 

mais em Curitiba, outras não têm mais interesse, enfim, a proposta não deu certo. Sendo assim, para 

esse assunto não retornar no próximo ano sem nenhum encaminhamento, descartou-se a proposta de 

reativação da Comissão Científica e criou-se outro grupo para cumprir com esta finalidade. Como 

proposta de trabalho, Roberto Gava sugere que seja solicitado às instituições que assinaram o Pacto 

um relatório das atividades que elaboraram depois de pactuadas e das que planejam fazer, 

relacionadas com as diretrizes do Pacto. Os membros do grupo formado são: Evildia Aparecida 

Bassi; Layon Becker; Valdir Donizete; Wilson Roseghini; e Maria Elizabeth. Como o representante 

da UTFPR não estava presente, sugeriu-se que este fosse consultado quanto à possibilidade de 

integrar o grupo. 

 

Movimentos Sociais: Conforme já apresentado em outras reuniões, a ideia é realizar um evento 

para o terceiro setor, com o objetivo de divulgar e dar conhecimento da Agenda 21. Valdir 

apresentou em tela todo o planejamento do evento, apenas faltando um grupo para coordená-lo e 

determinar a melhor data. Valdir sugeriu que a coordenação fosse feita pelo GTT Gestão Social e 

Terceiro Setor, e essa proposta foi acatada pelo Fórum. 

 

Evento de Qualificação do Fórum: Assunto também já discutido em outras reuniões. Valdir 

apresentou o planejamento do evento em tela, a proposta é que ele seja feito no dia 21 de fevereiro, 

que é a data da primeira reunião ordinária do Fórum. Rosana diz que o objetivo desse evento é que 
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os membros do Fórum e GTTs aprimorem seus conhecimentos sobre Agenda 21, será basicamente 

um dia de imersão. A coordenação desse evento será feita pela Coordenação Temática. 

 

Lei nº 12.587/2012: Analisando o Pacto Paraná Sustentável, no que diz respeito à mobilidade 

urbana, a Coordenação Temática entendeu que todas as ações de curto prazo do Pacto já estão 

contempladas na Lei nº 12.587/2012. Para ter certeza, a proposta é que seja realizado um evento 

sobre essa lei, chamando pessoas e instituições que entendam bem sobre o assunto para que 

discorram sobre a lei, com data sugerida para 22 de julho de 2013. A proposta é que a coordenação 

desse evento seja feita pelo GTT Diversidade Espacial e Integração Regional, com o apoio da 

Coordenação Temática. 

 

Outras propostas: Rapidamente, Valdir apresentou algumas propostas para o Fórum, para que 

sejam realizadas no próximo ano. 

 

- Site do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná; 

- Transmissão das reuniões do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná por videoconferência; 

- Publicações: “Paraná: o Futuro que Queremos”; Folder Institucional; Passo a Passo da Agenda 21 

Local; Agenda 21 Brasileira; Agenda 21 Global; Carta da Terra; Documentos da Rio+20. 

 

Passando para o próximo item da pauta, Evildia Bassi inicia sua apresentação sobre a Agenda 21 

Empresarial, informando a respeito do documento “Guia Agenda XXI Paraná Empresarial”, 

elaborado em 2010 pelo grupo de trabalho Agenda 21 Empresarial, vinculado ao Fórum 

Permanente da Agenda 21 Paraná. Pondera que, na época, o documento foi bem divulgado, porém 

como não houve acompanhamento, não se sabe se as empresas o acataram ou ao menos sabem de 

sua existência. Portanto, Evildia explica que se planeja retomar/reestruturar o grupo de trabalho 

Agenda 21 Empresarial, com o objetivo de, inicialmente, atualizar o Guia Agenda XXI Paraná 

Empresarial, principalmente em relação à aprovação de leis importantes após sua elaboração e 

também disseminá-lo, sendo que para tal poderá ser organizado um evento sobre o assunto. 

Dividindo o planejamento em 4 itens, Evildia apresentou: 
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1 – Definição da Agenda 21 Empresarial 

 

Participantes dos segmentos: industrial, comercial, agricultura e serviços. 

 

2 – Integrantes do GT 

 

Sugestão de entidades a serem chamadas para comporem o GT: Faciap; Ocepar; Fecomércio; Fiep; 

Faep; Acp; Pessoas jurídicas com fins lucrativos;  

Outros setores empresariais: Construção civil, saúde, entre outros. 

 

3 - Revisar o Guia Agenda 21 Empresarial 

 

Proposta: Atualização do Guia Agenda XXI Paraná Empresarial no que tange a Legislação 

Ambiental assim como utilização da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS – Lei Federal 

12.305/10 e o documento: ”Paraná – O Futuro Que Queremos”. 

4 - Constituição do GT - Agenda XXI Empresarial 

 

Proposta: Convidar os integrantes mencionados para: Estruturação do GT; Organizar encontros 

“Agenda 21 Empresarial” com o objetivo de tomar conhecimentos das iniciativas existentes;  

Agendamento para a 1ª Reunião: Início de 2013. 

 

 

Evildia encerra sua apresentação dizendo que o Guia Agenda XXI Empresarial foca em ações 

diretas e pontuais, por isso de sua importância. Ela diz que como o GT está em fase de criação, está 

aberta para sugestões. 

 

Dando continuidade na reunião, Roberto Gava relembra a proposta de Comunicação do Fórum, que 

é a divulgação da Agenda 21. Não apenas o que é a Agenda 21, mas sim a cobrança dos 

ouvintes/leitores para que tomem ações mais sustentáveis em seu dia-a-dia. Para isso, já havia sido 

aprovado que a abordagem do assunto seria no molde “Você Sabia?”. Sendo assim, foi requisitado 

aos GTTs que elaborassem sugestões de perguntas para o GT Comunicação. Como nem todos os 
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GTTs cumpriram a tarefa, Roberto Gava pede para que todos os presentes que tenham ideias e 

sugestões, que enviem para o e-mail da Agenda 21 (agenda21parana@gmail.com). 

 

A seguir, Rosana passa para os membros do Fórum a relação de membros de todos os GTTs 

(separada por GTT), pedindo para que quem tiver interesse em ingressar em algum ou tem alguma 

indicação, que coloque seu contato no GTT correspondente.  Também informou que será enviada 

por e-mail para todos os membros do Fórum a avaliação do ano, que é na verdade um questionário 

que submete cada um a uma avaliação em âmbito pessoal e institucional das atividades realizadas 

no ano. Acrescenta que pretende também elaborar um questionário que será enviado para as 

instituições que estão representadas no Fórum, avaliando se houve alguma mudança significativa 

em suas instituições em decorrência da participação na Agenda 21. 

 

Evildia lembra a todos o pedido de indicações de pessoas para ingressarem nos GTTs, encaminhado 

pela Coordenação, e conta que conversou com um vereador eleito, amigo seu, perguntando se ele 

poderia indicar pessoas do seu mandato. Ele deu a sugestão de que esse pedido seja feito no início 

de 2013, e que seria interessante que se encaminhasse igual solicitação a todos os vereadores, pela 

pertinência do tema. Evildia sugere que seja solicitado aos deputados também.   

 

Aproveitando o tema, Rosana conta que pretende atualizar o Fórum, assim como os GTTs, e 

pergunta o que fazer com as pessoas/instituições que estão representadas, mas não comparecem às 

reuniões e também com aquelas que sempre justificam, mas não comparecem. Foram dadas várias 

sugestões e foi compreendido que o assunto é muito delicado. Rosana ficou de analisar as 

sugestões, planejar melhor a ação a ser tomada, para depois trazer esse assunto ao Fórum para um 

posicionamento a ser tomado.  

 

Rosana apresenta o calendário com as datas das reuniões ordinárias para o ano de 2013, ficando 

aprovado conforme segue: 

 

 

 

mailto:agenda21parana@gmail.com
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Calendário - Reuniões Ordinárias 

Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná  

2013 

Reunião Data 

47ª Reunião Ordinária 21 de fevereiro - quinta 

48ª Reunião Ordinária  22 de abril - segunda 

49ª Reunião Ordinária 21 de junho - sexta 

50ª Reunião Ordinária  21 de agosto - quarta 

51ª Reunião Ordinária   21 de outubro - segunda 

52ª Reunião Ordinária  20 de dezembro-confraternização 

 
 
Dando prosseguimento, apresenta em tela o relatório das atividades realizadas no ano, explicando 

brevemente o que foi feito. Ficou acertado que a Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná o 

enviará para todos do Fórum, por e-mail. 

 

Por não haver tempo para fazer uma apresentação sobre a proposta de realização da I Conferência 

Estadual da Agenda 21 Paraná, ficou agendada uma reunião extraordinária para discutir esse 

assunto no dia 21 de janeiro, período da tarde. 

 

Finalizando a reunião, Rosana retoma o assunto sobre o projeto de lei de Educação Ambiental 

discutido na reunião passada. Informa que, conforme decisão do Fórum, foi enviado um ofício para 

a Procuradoria Geral do Estado – PGE solicitando informações a respeito dos motivos pelos quais 

foi retirado do artigo 4º o termo “biocêntrico” dos princípios da proposta de lei e que, até o 

momento, não houve retorno por parte da PGE. Comenta que ao longo deste período o projeto já 

tramitou pelas comissões e foi sendo aprovado, entrou em 1ª discussão no dia 10 de dezembro e em 

primeira votação no dia 14 de dezembro (mesmo dia da reunião do Fórum).  

 

Conta que entrou em contato com os deputados envolvidos e lhe foi solicitado que apresentasse 

uma proposta de emenda. Acatando a sugestão, Rosana elaborou uma proposta, justificou os 



    
 
 

Rua Desembargador Motta, 3384 – Mercês – 80.430-200- Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: 41 3304 7700 – www.meioambiente.pr.gov.br 10 

motivos e enviou para o gabinete do deputado Rasca Rodrigues para que fizesse a defesa da 

emenda. Informa que incluiu na justificativa da emenda que este assunto havia sido discutido no 

Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná e que incluiu na justificativa a lista dos integrantes do 

Fórum, com o objetivo de dar mais peso à proposta da emenda. Explica que como o projeto já havia 

sido aprovado sem emendas, deverá voltar novamente para a CCJ para que a emenda possa ser 

analisada e aprovada, indo então para votação. 

  

Finalizando a reunião, Rosana agradece a presença de todos e os convida para saborear o coffee 

break de confraternização na sala ao lado. 

 

 

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. 


