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FÓRUM PERMANENTE DA 

AGENDA 21 PARANÁ 

 

53ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 21 de fevereiro de 2014 

  

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça – Valdir Donizete de Moraes;CEAD Polo PotyLazarotto – Elair 

de Macedo e Silva Grassani;Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná –CREA-PR 

– Antonio Borges dos Reis;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; Nova Central dos Trabalhadores do Paraná – Josiane de 

Oliveira; Participantes Ativos – Bo Stridsberg;DetaubatéBonetto; Rafaela Tavares Dudas; Sérgio 

Luiz G. de Siqueira Filho; Secretaria de Estado da Cultura – SEEC – Carlos Garmatter Netto; 

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

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

UTFPR – Tamara Van Kaick 

 

Ausências justificadas: 

 

Instituto das Águas Paraná – Hildegard Dalla Benetta; Mandato Deputado Rasca – Débora de 

Albuquerque Souza; 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; Universidade Federal do Paraná – UFPR – Wilson Flávio FeltrimRoseghini; 

 

 

Memória: 

 

Dando início aos trabalhos, oCoordenador Temáticodo Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná, 

Valdir Donizete de Moraes, recepcionou com boas vindas os integrantes do Fórum. Valdirinicia 

explicando que Rosana Vicente Gnipper, Coordenadora do Fórum da Agenda 21, não compareceu a 

reunião porque está adoentada. Em seguida, apresenta a todos a sugestão de pauta para aprovação: 

 

 Boas vindas – apresentações – justificativas de ausência; 

 Apresentação da proposta de reformulação da página da Agenda 21 no site da SEMA; 

 Conferências Livres; 

 Proposta de datas para Reuniões Ordinárias em 2014; 

 Apresentação dos Textos Base; 

 Informes. 

Com a aprovação da pauta,DetaubatéBonetto, representando a Coordenação, inicia sua 

apresentação sobrea proposta de reformulação do site da Agenda 21. Ele comenta que não é 

possível criar uma página específica da Agenda 21 com layouts diferentes devido ao fato de 

oEstado ter um padrão para sites referentes ao governo. Informa também, que mesmo com a 

mudança do site, a páginacontinuarásomente com duas abas, sendo dividido agora em: Agenda 21 e 

Agenda 21 Paraná. O primeiro explicaria sobre o que éAgenda 21, o histórico, a Rio 92, a Agenda 

21 Global e Brasileira. Já a outra aba, seria relacionada com os assuntos que envolvem o Fórum 

Permanente e as atividades que são desenvolvidas no Paraná.Por fim, Detaubatécomunica 
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ainda que caso algum integrante do Fórum possua alguma ideia para ajudarna reestruturação do 

site,essa sugestão poderá ser encaminhada através do e-mail agenda21parana@gmail.com.Surgem, 

então,propostas por parte dos membros do Fórumdeincluir no siteas legislações relacionadas à 

Agenda 21 Paraná,acrescentando tambémlinks que podem ser úteis e importantes. Valdir explica 

que na aba “legislação” menciona o decreto de criação e o regimento interno do Fórum, que com a 

nova configuração passarão a constarda aba com as informações sobre o Fórum. 

Seguindo para o próximo item da pauta, Valdir comenta que devido a dificuldades para 

realização das Conferências Regionais, em funçãode problemas com materiais e logística a 

Comissão Organizadora propôs que as mesmas não fossem realizadas, o que é acatado pela 

plenária. 

A seguir passa a tratar acerca das Conferências Livres reforçando a importância para que 

todas as instituições membros do Fórum realizem suas Conferências no mês de março,contribuindo, 

dessa forma, para queseja possível elaborar o documento Agenda 21 Paraná. Valdir aproveita para 

informar que a primeira Conferência Livre já foi realizada pelo Instituto Histórico e Geográfico do 

Paraná, no dia 18 de fevereiro, coordenadapela integrante do Fórum Janaína Chudzik. Valdir 

solicita então, que Janaína realize um breve relato de como foi a Conferência no IHG-PR. Ela 

comenta que foirealizadaem umadasreuniões ordinárias que ocorrem a cada 15 dias, no período da 

tarde, contando com mais de 20 participantes, e teve como objetivo abordar e discutir ideias 

relacionadas ao tema norteador Infraestrutura e Integração. Foram discutidos assuntosrelativos aos 

diferentes tipos de modais (hidroviário, rodoviário, ferroviário e aeroviário). Informa também que 

atividades referentes à Agenda 21 entraram no calendário do Instituto Histórico e Geográfico do 

Paraná e agradece a presença de alguns membros do Fórum que foram prestigiar o evento. 

Para completar, Elair de Macedo informa a todos, que a Conferência Livre do CEAD Polo 

PotyLazarotto acontecerá no dia 22 de março,abrangendo os eixos norteadores: Direitos Humanos e 

Todas as Formas de Vida e Padrões de Produção e Consumo. 

Continuando a reunião, Valdir apresenta o calendário proposto para as reuniões bimestrais 

do Fórum em 2014, ficando aprovado da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdir solicita para que todos incluam em suas agendas as datas das próximas reuniões. 

A seguir, explica que à solicitação da Coordenação àComunicação Social do Estado para a 

elaboração da logo para a Conferência,foi informado que não é usual a criação de uma logo 

específica para um evento e o que seria possível era propor uma nova identidade visual para a 

Agenda 21 Paraná.Os integrantes do Fórum se manifestaram no sentido de manter a logo atual por 

dois motivos. Em primeiro lugar a proposta foca apenas na temática ambiental não fazendo menção 

ao social nem ao econômico e em segundo lugar reforçou-se que não se deve alterar uma imagem já 

conhecida e consolidada. 

 

54ª Reunião Ordinária  25 de abril – sexta 

55ª Reunião Ordinária 27 de junho – sexta 

56ª Reunião Ordinária  21 de agosto – quinta 

57ª Reunião Ordinária 21 de outubro – terça 

58ª Reunião Ordinária  16 de dezembro – confraternização – terça  

mailto:agenda21parana@gmail.com
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Por fim, Valdir apresenta brevemente os Textos Base, que servirão 

como orientação para realização das Conferências Livres. Lembra a todos que na última reunião 

ordinária, realizada dia 20 de dezembro,cada GTT se dividiu em grupos conforme cada tema 

norteador, com o objetivo de finalizar os Textos Base.  Relembra que os textos foram 

sistematizados a partir dos seguintes documentos: Paraná: O Futuro que Queremos; Pacto Paraná 

Sustentável; Seminários Macrorregionais da Agenda 21 Paraná e Diálogos Paraná –Capacitação de 

Multiplicadores. 

 

 

Informes: 

 

Adriano Wild: Informa que dia 10 de fevereiro o Secretário do Meio Ambiente, Luiz Eduardo 

Cheida, assinou uma resolução instituindo o Prêmio Mãe Natureza no estado do Paraná, que 

premiará três mulheres que atuam na defesa do meio ambiente, em comemoração ao dia 

internacional da mulher. Adriano informa também que encaminhará a notícia para o e-mail da 

Agenda 21, para divulgação. 

 

Roberto Gava: indaga a todos o que se vai perguntar ao secretário do Meio Ambiente.Disse que se 

encarrega de fazer isso, pondo numa carta. Comenta que a lei de acesso de 2011 dá o direito a 

qualquer cidadão brasileiro a pedir para qualquer instituição pública o que quiser saber e esta tem 

20 (vinte) dias para responder. E pergunta o que todos acham. Reforça que sua intenção é pedir 

informações sobre a Agenda 21. Cita que na resolução sobre o Bioclima o Secretário incluiu todas 

as coordenações, mas não a Agenda 21, o que significa que a Agenda 21 e nada é a mesma coisa 

para o Secretário. Uma das questões a ser considerada seria a informação sobre quais ações têm 

sido feitas relativas à Agenda 21 na Secretaria. Se ele tem um planejamento estratégico vinculado à 

Agenda 21, se a Agenda 21 tem uma rubrica de orçamento e como a Agenda 21 está inserida no 

organogramada SEMA. 

 

Sem mais informes, Valdir agradece a presença de todos e encerra a reunião em nome da 

Coordenação. 

 

 

Subscrevem a memória: 

 

DetaubatéBonetto - Coordenação 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. 

 

Valdir Donizete de Moraes – Coordenador Temático do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. 

 


