
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO PARA FORMATAÇÃO DA 
POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PARANÁ DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE
06/08/2010

Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de agosto do ano de dois mil e dez, nas 
dependências da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, especificamente no auditório da 
SEMA,  fizeram-se  presentes,  DÉBORA  DE  ALBUQUERQUE,  ROSA  RISKALLA, 
ROSANGELA  B.  FERREIRA,  EVANDRO  PINHEIRO  e  SONIA  R.  MAPHUZ, 
representantes  da SEMA; KÁTIA M. DE JESUS, representante  da SEED; LAELIA N. 
TONHOZI, representante do Movimento SOS Bicho de Proteção Animal;  ANDRÉA V. 
JANKOSZ, representante da SEAB; MICHELLE SAUER, representante da SETI; ERICH 
SCHAITZG, representante da PGAIM; PAULO ROBERTO CASTELLA, representante do 
CEMA; ADRIANO WILD,  representante  da  MATER NAURA; ISABEL CARRILHO, 
representando  a  sociedade  civil;  HARUMI  MORI,  representante  da  SANEPAR;   Na 
seqüência o GT deliberou:

1) O Secretário Executivo do CEMA ressaltou a importância  do Conselho estar no 
protagonismo das ações para que o objetivo inicial do GT não venha a perder sua 
principal proposta que é a consolidação da Política Estadual de Educação Ambiental 
de  uma  maneira  participativa.  Que  todos  os  membros  do  Grupo  devem  ser 
respeitados. Na oportunidade a representante da ONG SOS Bicho Laelia ressaltou 
que só esta nesse GT devido ao fato de que a condução do  processo vem sendo 
protagonizado pelo CEMA. 

2) Houve apresentação dos diversos materiais, para a escolha dos mais adequados pelo 
GT.

3) A Programação, o Regimento do Seminário em Faxinal do Céu e a Planilha com o 
número de vagas ficarão ancorados no site do CEMA.

4) Deverá ser procurado a Itaipu para contato da UNILA.
5) Conforme contato da Kátia com a SESA não haverá recursos para a vinda do Prof. 

Enrique Leff. A sugestão para pagar os honorários para o Prof. Marcos Sorrentino e 
para o Prof.  Enrique  Leff  foi  de buscar  estes  recursos  pela  Itaipu,  sendo que a 
Débora ficou encarregada de fazer o contato. 

6) Ficou definido que os ofícios de materiais para o evento serão encaminhados pelo 
CEMA.

7) As canecas serão disponibilizadas pela SETI.
8) Novamente  foi  esclarecido  que  os  convites  para  o  Seminário  dos  Órgãos 

Governamentais ficará a cargo do CEMA.
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9) Incluir  na  programação  uma  palestra  sobre  Mudanças  Climáticas  no  dia  31  de 
agosto e o espaço para os diálogos dia 01 de setembro (das 20:00 as 21:30).

10)Contatos  com a  CELEPAR para  disponibilizar  projeto  para  consulta  publica  já 
providenciado.

11)A minuta na versão para consulta será reenviada a todos os participantes. 
12)O  Adriano  da  Mater  Natura  ficou  de  repassar  os  endereços  das  não 

governamentais. .
13)A arte para utilização nos materiais estão a cargo da SEED que ficou de encaminhar  

na próxima segunda-feira para todos os que ficarão responsáveis pelos materiais.
14)Os convites para os professores convidados (Neuza, Renata e Marcos Sorrentino) 

serão encaminhados pelo Secretário do CEMA.
15)Para o transporte ficou definido que haverá a necessidade de uma van e mais dois 

carros  para  a  organização  e  transporte  dos  professores  convidados  que  serão 
providenciados junto a SEMA e ao DETO.

16)As passagens para os convidados serão solicitadas ao coordenador do GT.
17)O custeio dos materiais ficou assim definido: 400 blocos na especificação definida 

pelo grupo de 14x20 com inserção do Regimento e da Minuta já impressos, pela 
SANEPAR;  400  crachás  SEAB;  400  canetas  e  400  canecas  SETI;  bolsas  e 
certificados SESA e Programação e Regimento COPEL. 

18)A próxima reunião está marcada para o dia 10 de agosto (terça-feira), às 14:30 na 
SEMA na Sala de Reunião segundo andar.

     

PAULO ROBERTO CASTELLA
Secretário Executivo do CEMA

KÁTIA M. DE JESUS
Coordenadora do GT
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