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FÓRUM PERMANENTE DA 

AGENDA 21 PARANÁ 

 

50ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 21 de agosto de 2013 

 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça – Valdir Donizete de Moraes; APAVE – Luciana Choma; 

CEAD Polo Poty Lazarotto – Elair de Macedo e Silva Grassani;  CREA – Antonio Borges dos Reis; 

Embrapa Florestas – Maria Isabel Radomski; Fundação João José Bigarella (FUNABI) – Roberto 

Gava; Instituto de Estudos Ambientais – Mater Natura – Adriano V. Wild;  Instituto Histórico e 

Geográfico do Paraná – IHGPR – Janaína de Fátima Chudzik; Laura Jesus de Moura e Costa - CTB 

(Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil); Movimento SOS Bicho de Proteção Animal 

(SOS BICHO) - Isabel Christina Carrilho; Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural 

Brinque e Limpe – Ivo Sérgio Pereira Santos; Participantes Ativos – Alisson Felipe Bieszczad; Bo 

Stridsberg; Claudio Luiz Geromel Barretto; Sérgio Luiz G. de Siqueira Filho; Secretaria de Estado 

da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul – SEIM – Adriana Cordeiro; Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA) - Rosana Vicente Gnipper; 

 

Outros Participantes:  

 

Frequência Ambiental C&P – Luciano Staut Soares; Participante Ativo – Detaubaté Bonetto; 

Instituto GT3 – Zenaide Graciolli 

 

Ausências justificadas: 

Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu – José Carlos A. Belotto; Associação Marbrasil – Juliano 

Dobis; Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná – IPEM/PR – José Carpes;  Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI – Maria Elizabeth Lunardi; Secretaria de 

Estado da Educação – SEED – Ana D’Alva Silva Ferreira Ribeiro Lopes; 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL – Rosana Scaramella; Universidade 

Estadual de Londrina – UEL – Maria José Sartor;  Universidade Federal do Paraná – UFPR – 

Wilson Flávio Feltrim Roseghini; Universidade Tuiuti do Paraná – UTP – Valdomiro Lourenço 

Nachornik 

 

 

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, deixando que cada um se apresentasse. Logo após as apresentações, Rosana anuncia as 

justificativas de ausência, seguindo então para a apresentação da pauta: 

 

 Boas vindas – apresentações – justificativas de ausência; 

 Apresentação da nova logo para a Conferência Agenda 21 Paraná; 

 Apresentação COE: I Conferência Agenda 21 Paraná; 

 Proposta de Realinhamento dos temas norteadores da Agenda 21 Paraná; 

 Criação da Semana da Agenda 21 Paraná; 

 Informes; 
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Com a aprovação da pauta Rosana inicia a reunião pedindo para Ceres Batisteli, da Coordenadoria 

de Comunicação da SEMA, apresentar aos membros do Fórum a nova logo que foi elaborada para 

ser utilizada na Conferência Agenda 21 Paraná, explicando a todos os critérios para que fosse 

criada, e comunicando que aceitaria sugestões para mudanças. Ceres informa que para criação da 

logo, existem certas normas e padrões que devem seguir orientações do governo, como por 

exemplo, não possuírem muitos elementos e informações, deve conter as cores do governo e passar 

uma idéia clara. Por fim Ceres oferece para os integrantes do Fórum, a oportunidade de divulgar 

eventos de ação ambiental em diversos meios de comunicação, bastando entrar em contato com ela. 

 

Após a apresentação da nova logo, o Coordenador Temático do Fórum, Valdir Donizete de Moraes, 

apresenta a minuta do Regulamento da Conferência e destacando a parte referente às Conferências 

Livres, comunica que o documento ainda poderia passar por alterações. Algumas sugestões são 

apresentadas em relação ao número de participantes, os tipos de emendas, a metodologia virtual e o 

período de realização.  

 

As datas sugeridas para realização das Conferências Regionais são:  

14/10/2013 – Paranaguá 

16/10/2013 – Ponta Grossa 

18/10/2013 – Curitiba 

23/10/2013 – Maringá 

24/10/2013 – Londrina 

29/10/2013 – Cascavel 

30/10/2013 – Guarapuava 

 

Valdir explica ainda que as Conferências Livres poderão ser realizadas por entidades, instituições, 

segmentos ou grupos de pessoas visando contribuir com os objetivos da Conferência. Sugere que a 

participação possa ser presencial, virtual ou mista e que o período de realização seja de 1º de 

setembro a 05 de novembro de 2013, desde que a COE consiga dar conta de todo o material para a 

divulgação e realização, principalmente os textos-base. 

 

Por fim, Valdir informa a todos que as contribuições das Conferências Livres deverão ser 

encaminhadas, impreterivelmente, até o dia 05 de novembro para o e-mail 

agenda21parana@sema.pr.gov.br. 

 

Seguindo a pauta, Valdir retoma a discussão acerca do realinhamento dos Temas Norteadores da 

Agenda 21 Paraná lembrando que a proposta havia sido apresentada e discutida na 9ª Reunião 

Extraordionária do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, realizada no dia 22 de julho, sendo 

que, na ocasião, os participantes da reunião decidiram pela retomada da discussão para tomada de 

decisão na reunião seguinte, e, nesse interim, poderiam estudar melhor e apresentar suas 

contribuições. Valdir relembra que discussões e questionamentos sobre os Temas Norteadores já 

vem ocorrendo há muito tempo, em várias situações e circunstâncias, por integrantes do Fórum da 

Agenda 21 Paraná e que ele procurou estudar um pouco mais, inclusive comparando com outros 

documentos de Agenda 21e que ele tomou todo o cuidado na construção da proposta de forma que a 

mesma contempla todos os atuais Temas Norteadores além de ampliar, incluir e poder tratar de 

outras questões. 

mailto:agenda21parana@sema.pr.gov.br
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Em síntese, a apresentação da proposta de realinhamento dos Temas Norteadores considera que a 

Agenda 21 é um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável 

e que o desenvolvimento sustentável está baseado em três pilares básicos: eficiência econômica, 

justiça social e proteção ambiental. 

 

Lembra que a Agenda 21 Global está dividida em 40 capítulos estruturados em 4 seções: 

1 - Dimensões sociais e econômicas; 

2 - Conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento; 

3 - Fortalecendo o papel dos principais grupos sociais; 

4 - Meios de implementação. 

 

Considera e reconhece a importância e a relevância de cada Tema Norteador atualmente existente, 

sendo que os mesmos foram estabelecidos dentro de uma conjuntura que, devido ao avançar do 

tempo e a interação dos diversos tipos de fatores e agentes, tem sido constantemente alterada e 

modificada, trazendo temas emergentes e reemergentes. 

 

Propõe o realinhamento dos Temas Norteadores da Agenda 21 Paraná como segue: 

 

1 – Direitos Humanos e de Todas as Formas de Vida; 

Agrupando os atuais temas norteadores: Direitos Humanos e de Todas as Formas de Vida, 

Educação e Segurança Alimentar e Nutricional, este tema é estruturado a partir do pilar social com 

foco voltado ao cumprimento das necessidades básicas dos seres humanos, tratando de temas como 

alimentação, moradia, saúde, educação, segurança, cultura, lazer, redução da pobreza, estendendo 

aos demais seres vivos os direitos fundamentais (liberdade, não exploração e trato digno). 

 

2 – Padrões de Produção e Consumo; 

Os atuais temas norteadores Padrões de Produção e Consumo e Agricultura 

Sustentável/Agroecologia tratam do pilar econômico em conformidade aos três setores da 

economia: setor primário: agricultura, silvicultura, mineração; setor secundário: envolvendo a 

transformação de um produto em outro, através da manufatura e da industrialização; setor terciário: 

basicamente comércio e prestação de serviços, incluído também o marketing, a publicidade e a 

propaganda. Envolve também a defesa dos direitos do consumidor, a informação e a educação para 

o consumo consciente e responsável. Em síntese: o que, como, onde, quando e para quem produzir, 

de forma eficiente, sem gerar impactos ambientais negativos, promovendo a justiça social. 

 

3 – Recursos Naturais e Biodiversidade; 

Contempla os atuais temas norteadores: Biodiversidade e Gestão dos Recursos Hídricos, focando no 

pilar ambiental trata do ar, água, solo, fauna, flora e dos ecossistemas, estabelecendo conservação, 

preservação dos ambientes naturais, recuperação e melhoria dos ambientes degradados, poluídos e 

contaminados. 

 

4 – Infra Estrutura e Integração; 

Contempla o tema norteador Diversidade Espacial e Integração Regional e o amplia ao tratar de 

questões como energia, transporte, comunicações, saneamento, mobilidade, planejamento urbano,  
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ou seja, como estruturar o desenvolvimento sustentável nas diversas bases 

territoriais buscando a integração e a diminuição das desigualdades regionais. 

 

5 – Pesquisa, Inovação, Ciência e Tecnologia; 

Inclui o tema norteador Produção Científica e Tecnológica e amplia ao contemplar todas as 

iniciativas que tem por objetivo alavancar o desenvolvimento sustentável. 

 

6 – Governança e Empoderamento. 

A abrangência do tema norteador Gestão Social e Terceiro Setor é ampliada ao tratar da gestão 

pública, do planejamento, da responsabilização de cada segmento da sociedade e da forma de 

participação de cada grupo específico. 

 

Para cada Tema realinhado é citado quais capítulos da Agenda 21 Global e quais ações prioritárias 

da Agenda 21 Brasileira são contemplados. 

 

Rosana enfatiza que caso seja aprovada essa proposta  já será possível iniciar as conferências com 

os 6 eixos, ao invés de 10 temas norteadores. Roberto Gava aproveita para sugerir pequenas 

modificações quanto aos termos, formas e adaptações de redação, apresentadas pelo Valdir. 

Adriano indaga sobre o a possibilidade de inclusão de novos temas (mudanças climáticas, p.ex.). 

Valdir explica a todos que novos temas poderão ser integrados posteriormente, sem nenhum 

problema, desde que atendam ao rito necessário, principalmente no que diz respeito à apresentação 

ao Fórum da necessidade de incluir mais um tema, passar por plenárias regionais e voltar ao Fórum 

para deliberação.  

 

Finalizando o assunto, Rosana pergunta se tem alguém contrário à proposta apresentada, como 

todos se posicionaram favoravelmente, a proposta de realinhamento dos temas Norteadores foi 

aprovada por unanimidade. 

 

Passando para o próximo item de pauta, Rosana sugere a criação da Semana da Agenda 21, a ser 

realizada anualmente, pelas instituições membro do Fórum, na semana do dia 21 de setembro, 

destacando como objetivos a visibilidade, o conhecimento público, os processos locais e a 

responsabilidade compartilhada. As ações da Semana da Agenda 21 poderão envolver eventos, 

palestras, exposições, campanhas, feiras, concursos ou mesmo a citação e informação a respeito da 

Agenda 21 em reuniões nas quais a instituição participa durante a semana. Rosana justifica a 

escolha da data devido a realização de um evento no dia 21 de setembro de 2004, no Teatro da 

Reitoria da UFPR, ocasião em que foi  informado a todos a existência do Fórum Permanente, 

havendo também as apresentações dos seus integrantes. Com a aprovação de todos, Rosana anuncia 

que a primeira Semana Agenda 21 deverá ser realizada entre os dias 16 e 21 do mês de setembro 

deste ano de 2013, com atividades organizadas em todas as instituições membro do Fórum e que 

devem encaminhá-las para a Coordenação para a devida publicação no site da SEMA. 

 

Informes: 

 

Luciana Choma: Informa que será realizado um mutirão para a limpeza da represa do Passaúna, no 

dia 24 de agosto, convidando a todos para participar. 
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Adriano: Informa a todos sobre a sua proposta de implantar a A3P (Agenda 

Ambiental na Administração Pública), no qual foi apresentada por ele na última reunião do 

Conselho Estadual do Meio Ambiente. A3P é um projeto criado em 1999 pelo Ministério do Meio 

Ambiente, que  tem como principais objetivos, sensibilizar os gestores públicos para questões 

socioambientais, promover o uso racional dos recursos naturais e contribuir para melhoria da 

qualidade de vida. 

Adriano acrescenta ainda que no Grupo de Trabalho da Conferência, reunião realizada no dia 17 de 

agosto, foi possível implantar a proposta dos A3P na Administração Municipal. 

 

Roberto Gava: Informa a todos o seu descontentamento com o Secretário Estadual do Meio 

Ambiente, Luiz Eduardo Cheida, por não incluir a Agenda 21 na Comissão que irá gerenciar o 

Bioclima e comunica que o questionará, pessoal e publicamente, em Foz do Iguaçu, quando da 

realização da IV Conferência Estadual do Meio Ambiente. 

Informa, também, sobre a Conferência Livre de Educação Ambiental – CONAE, que será realizada 

nos dias 28 e 29 de agosto na UFPR. 

 

Janaína: Convida a todos para participarem da 2ª semana de Geografia que será realizada no 

Instituto Histórico Geográfico do Paraná (IGHPR), nos dias 28, 29 e 30 de setembro. 

 

Rosana: Convida a todos para o Círculo de Diálogos sobre Tecnologia e Dignidade Humana, 

realizado pela OAB-PR, SEJU e UTFPR, que teve início na noite do dia 20 e terá continuidade  nas 

noites do dia 21 e 22 de agosto. Comenta que havia encaminhado aos membros do Fórum por e-

mail e que o evento tem relação direta com a Agenda 21 no que diz respeito a dois de seus temas 

norteadores mais diretamente: Direitos Humanos e de Todas as Formas de Vida e Produção 

Científica e Tecnológica. 

 

Laura: Convida a todos para a cerimônia de posse dos conselheiros de saúde do Conselho 

Municipal de Saúde de Colombo, no dia 23 agosto na câmara de vereadores em Colombo, às 14:00 

hrs, no qual o Sr. José Pereira assume como integrante do CEDEA.  

 

Com o término dos informes, Rosana encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. 

 

Subscrevem a memória: 

 

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

 

Sérgio Siqueira – Estagiário da Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná e Participante Ativo 

do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. 


