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FÓRUM PERMANENTE DA 

AGENDA 21 PARANÁ 

 

54ª Reunião Ordinária 

Memória 

 

Curitiba, 29 de abril de 2014 
 

Presentes: 

Membros do Fórum:  

 

Associação Ambientalista Ecoforça – Valdir Donizete de Moraes; Associação dos Protetores de 

Áreas Verdes de Curitiba e Região Metropolitana – APAVE – Luciana Choma; Casa Civil do 

Estado do Paraná – Tatiany Graziely Negro Barbeiro Calheiros; CEAD Polo Poty Lazarotto – Elair 

de Macedo e Silva Grassani; 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; Organização Ambiental Sócio Agro Arte Cultural Brinque 

e Limpe – Ivo Sergio Pereira Santos; Participantes Ativos – Bo Stridsberg; Detaubaté Bonetto; 

Rafaela Tavares Dudas; Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI – 

Maria Elizabeth Lunardi; Secretaria de Estado da Cultura – SEEC – Carlos Garmatter Netto; 

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

do Meio Ambiente e Recursos Hidricos – SEMA – Rosana Vicente Gnipper; Universidade Estadual 

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

Tamara Van Kaick 

 

Ausências justificadas: 

 

Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu – CICLOIGUAÇU – José Carlos A. Belotto; Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná CREA-PR – Antonio Borges dos Reis; Embrapa 

Florestas – Maria Izabel Radomski; Participante Ativo – Alisson Felipe Bieszczad; Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenação Geral – José Carlos Alberto Espinoza Aliaga; Universidade 

Federal do Paraná – UFPR – Wilson Flávio Feltrim Roseghini; 

 

Memória: 

 

Dando início à reunião a Coordenadora da Agenda 21 Paraná, Rosana Vicente Gnipper, 

recepcionou com boas vindas os integrantes do Fórum, citando as justificativas de ausência. A 

mesma ressalta que para esta reunião a Coordenação foi insistente ao pedir a confirmação de 

presença ou justificativa de ausência para os membros, devido a importância do processo de 

construção do documento Agenda 21, que tem como objetivo construir as diretrizes do 

desenvolvimento sustentável para o estado do Paraná. A intenção é colocar esse documento nas 

mãos do Governador, para que o mesmo possa implantar a Agenda 21 no Estado. 

 

Informa que a partir do próximo mês (maio) entrará em contato com as Instituições que possuem 

pessoas indicadas para integrarem o Fórum que confirmem se ainda há o interesse de participar dos 

trabalhos  da Agenda 21. O critério será baseado na freqüência do participante nas reuniões desde o 

ano de 2011. As instituições deverão se manifestar, fazendo nova indicação ou informando seu 

interesse em não participar mais. 

O primeiro assunto a ser discutido foi o lançamento da Consulta Pública, que pode ser encontrado 

no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMA 

{http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=324} sendo que o  

http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=324
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objetivo é de atingir o maior número possível de pessoas interessadas em contribuir para a 

elaboração do documento “Agenda 21 do Paraná”. Explica que a Consulta Pública consiste na 

análise das propostas contidas nos Textos-Base relativos a cada tema norteador e que os 

participantes poderão contribuir com apenas um ou vários temas norteadores, do texto inteiro ou 

somente de uma parte dele. As contribuições deverão ser encaminhadas até o dia 30 de maio de 

2014 para o e-mail agenda21parana@sema.pr.gov.br . 

Rosana explica que a COE – Comissão Organizadora teve a ideia de realizar nos meses de maio e 

junho o "Ciclo de Seminários Temáticos da Agenda 21 Paraná", sendo cada seminário para 

discussão de um tema norteador com o objetivo de aprofundar o conhecimento do tema em questão 

para que o documento final da Agenda 21 esteja o mais completo possível. Esses seminários 

contarão com a presença de alguns palestrantes para falar sucintamente sobre o assunto, seguido por 

duas horas de debates. Esses eventos ocorrerão todos no período da tarde, das 13h30min às 18h, e 

terão as seguintes datas: 

 

.20 de maio de 2014 – Direitos Humanos e Todas as Formas de Vida 

. 22 de maio de 2014 – Infraestrutura e Integração 

. 27 de maio de 2014 – Padrões de Produção e Consumo 

. 29 de maio de 2014 – Pesquisa, Inovação, Ciência e Tecnologia 

. 03 de junho de 2014 – Recursos Naturais e Biodiversidade 

. 05 de junho de 2014 – Governança e Empoderamento  
 

 

Rosana parabeniza todos os membros que realizaram a Conferência Livre e pede que os mesmos 

comentem um pouco sobre como foi esse processo em suas respectivas Instituições: 

 

Luciana Choma: realizou a Conferência Livre pela SVB – Sociedade Vegetariana Brasileira. 

Inicialmente os temas foram discutidos por email e reuniões prévias, antes do encontro para a 

efetivação da Conferência Livre, que ocorreu em um domingo e reuniu um público de 10 pessoas. 

Os participantes contaram com o auxilio de notebook, para que conforme os textos eram discutidos 

as sugestões de alteração pudessem ser feitos na hora. 

 

Maria José: A UEL realizou sua Conferência em parceria com o PIBID, Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência, e teve cerca de 110 (cento e dez) participantes, dentre eles alunos de 

mestrado e graduação, docentes e pessoas da comunidade. O processo contou com inscrições feitas 

pela internet e com a ajuda de auxiliares, para que à medida que o debate acontecia às modificações 

fossem feitas na hora.  

 

Elair: A Conferência feita pelo CEAD Polo Poty Lazarotto ocorreu em um sábado no próprio 

colégio que, durante a Semana Pedagógica, disponibilizou espaço para que os temas “Direitos 

Humanos e Todas as Formas de Vida”, “Padrões de Produção e Consumo” e “Recursos Naturais e 

Biodiversidade” fossem discutidos. A conferência contou com um público grande de professores e 

outros participantes. 

mailto:agenda21paran%C3%A1@sema.pr.gov.br
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Rosana Scaramella: A Secretaria de Infraestrutura e Logística realizou debate com alguns 

funcionários, fundamentados nos textos base e chegaram a várias sugestões que estão presentes no 

relatório encaminhado. 

 

Tâmara: A Universidade Tecnológica do Paraná realizou um debate, reunindo os 13 câmpus, pela 

internet. O tema discutido foi o de “Pesquisa, Inovação, Ciência e Tecnologia”, informando que o 

retorno das discussões foi bem positivo. A professora comenta ainda, que já fez a divulgação pelos 

13 campus a respeito da Consulta Pública.  

 

Janaína: O Instituto Histórico e Geográfico do Paraná aproveitou uma das reuniões plenária que 

ocorre todas as semanas, incluindo na pauta o tema para ser debatido. A resposta foi muito 

interessante e com isso conseguiram aprovar um documento. Já a conferência realizada pelo CREA 

foi discutida em cima dos textos base para que fosse possível a composição do documento, a partir 

do acúmulo de documentos produzidos através de suas Reuniões de Gestão Corporativa, 

Publicações e Eventos. 

 

Fora essas instituições, Rosana menciona que foram realizadas, ainda, as Conferências da 

Universidade Federal do Paraná – UFPR - e da Secretaria da Saúde - SESA, que enviaram também 

seus relatórios. 

 

Adriano Wild comenta sobre o e-mail que encaminhou para a Coordenação sobre o trabalho que 

realizou em cima dos textos base, sendo que fez uma compilação de todos os textos em apenas um 

documento, isso devido à percepção e análise de que vários tópicos se repetiam. Rosana responde 

que essa contribuição foi encaminhada para Comissão Organizadora e que os membros decidiram 

por trabalhar com os temas separados e que essa decisão foi acatada pela Coordenação e agradece a 

sua colaboração.  

 

Dando continuidade, a coordenadora da Agenda 21 passa a palavra para o Coordenador Temático, 

Valdir Donizete de Moraes, para que se inicie o processo de sistematização das contribuições da 

Conferência Livre.  

 

Valdir propõe que a metodologia a ser utilizada seja a leitura das contribuições e a inscrição para 

destaques, para que já sejam feitas as alterações na hora. Explica sobre as cores que foram usadas 

para a identificação das sugestões feitas ao texto base. A cor amarela é para a inclusão de uma 

palavra, frase ou um parágrafo, verde é para incluir proposta não prevista originalmente no Texto 

Base e a cor vermelha é para suprimir total ou parcialmente, retirando uma palavra, uma frase ou 

um parágrafo do texto original. Com essa explicação, Valdir apresenta o primeiro texto a ser 

discutido, referente ao tema “Direitos Humanos e Todas as Formas de Vida”. Esse tema foi 

debatido nas Conferências da CEAD Polo Poty Lazarotto, Sociedade Vegetariana Brasileira, 

Secretaria da Saúde e Universidade Estadual de Londrina. Até o término da reunião foram 

analisadas, debatidas e sugeridas modificações referentes ao tópico “Educação e Diálogos de 

Saberes”. Algumas propostas foram pintadas na cor magenta para serem melhor discutidas em outra 

oportunidade. 
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Rosana agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião, 

ressaltando a importância da divulgação da Consulta Pública e a participação nos Seminários 

Temáticos. 

 

Subscrevem a memória: 

 

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

 

Rafaela Dudas – Estagiário da Coordenação das Ações da Agenda 21 Paraná e Participante Ativo 

do Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná. 

 

 


