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

AMBIENTE
13/08/2010

Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de agosto do ano de dois mil e dez, nas 
dependências  da  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente,  especificamente  na  sala  de 
reunião da SEMA, fizeram-se presentes, KATIA MARA DE JESUS da SEED, DÉBORA 
DE ALBUQUERQUE,  ROSA RISKALLA,  e  SONIA R.  MAPHUZ,  representantes  da 
SEMA;  LAELIA N.  TONHOZI,  representante  do  Movimento  SOS Bicho  de  Proteção 
Animal; PAULO ROBERTO CASTELLA e ROSANA BARA CASTELLA, representantes 
do CEMA; ADRIANO WILD, representante da MATER NAURA; ISABEL CARRILHO, 
representando  a  sociedade  civil,  ROSANA  VICENTE  ,  representando  o  Ecoforça, 
VALDIR DONIZETE DE MORAES, representando CMP, Michele Sauer, representando a 
SETI, Alfredo Benatto - SESA, Paulo de Macedo, representando a FETAEP, Wanderlea 
Madalena, representando a SANEPAR.
O que se narra e se decidiu relatamos abaixo:
1) Foi trazida pela Coordenadora do GT Katia a questão relacionada às inscrições que estão 
aparecendo, sem que tenham sido incluídas nas relações preparadas pela organização do 
evento. Isto esta gerando problemas,  pois não há vagas para mais pessoas. O secretario 
Castella informa que já esta levantando os nomes e localizando a origem dos envios, para 
que a situação seja corrigida. Também fica sugerido que, no caso de não serem preenchidas 
as  vagas  apresentadas  após  concluídos  os  prazos  de  inscrição,  que  se  considere  as 
inscrições e que se responda aos inscritos que foram incluídos numa lista de espera. Foi 
recomendado  que  se  reenviem  os  convite  para  inscrições   para  a  área  dos  não-
governamentais, para que se esgote a possibilidade de se preenchermos as vagas.
2) Foi criado um gmail  para abrigar inscrições e outros assuntos sobre o Seminário de 
Faxinal do Céu, devido à impossibilidade de ser usado o endereço eletrônico institucional 
divulgado, que abriga outros assuntos e não tem capacidade para tal.
3) O representante da Secretaria  Estadual  de Saúde solicita  mais  tempo para definir  as 
inscrições da SESA.  Sobre a web conferencia,  informa já esta  tudo acertado enquanto 
equipamento, junto a Celepar, e comunica que as bolsas serão adesivadas devido à demora 
para a confecção da logomarca, ainda não ficou pronta. Os certificados também dependem 
da logo. Solicita  um endereço para entrega do material  pronto. Katia fornece: Avenida: 
Água Verde, 2140, Água Verde, Curitiba, Paraná.
4) Quanto a logo já apresentada, foi rejeitado pela Secretaria da Educação. Outra esta sendo 
preparada  que  será  encaminhada  ao  Secretario  do  CEMA,  que  devera  encaminhar  ao 
Secretario da SEMA e em seguida enviado ao GT.
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5) Quanto aos crachás e bolsas, estão sendo feitos, para que os adesivos sejam colocados 
depois.
6) Kátia comunica que foi liberada a entrada em Faxinal no domingo que antecede o evento 
e não será fornecida alimentação no domingo.
7)  Quanto  à  entrada  de  carros  particulares,  devem  ser  fornecidas  as  placas  com 
antecedência (ate dia 18 de agosto), para autorização da entrada no Centro.
8) Discutiu-se sobre a logística de acomodação dos participantes. A organização do evento 
vai  ficar  acomodada  nas  casas  de  alvenaria.  Outras  pessoas  podem ocupar  os  mesmos 
espaços caso haja acordo entre  os  ocupantes,  mas  não terá  direito  a chave.  Os demais 
deverão alocar-se nos demais  alojamentos.  E é comunicado que já temos garantidos  os 
cinco espaços para a realização do Seminário.
9) Discutiu-se sobre a distribuição de tarefas no evento, pois embora haja uma boa infra-
estrutura local, tem que haver coordenadores de grupos.
10)  Não  há  infra-estrutura  para  exposições,  todavia  estão  permitidas,  desde  que  os 
interessados levem material para expor. Deverão ser definidos horários e cada expositor 
deverá responsabilizar-se por seus materiais.
11)É sugerida a incrementação da divulgação da consulta publica,  na TV Educativa,  na 
RPC Comunidade e outros. Débora recomenda que se solicite a Comunicação da SEMA a 
confecção de release para imprensa.
12)Quanto à análise dos retornos a Consulta Pública, solicita-se a adesão do grupo para o 
trabalho de sistematização das sugestões. Colocam-se a disposição: Adriano Wild, Débora 
Albuquerque,  Laelia  Tonhozi,  Sonia  Maphuz,  Isabel  Carrilho,  Wandeleia  Madalena, 
Rosana Bara Castella, Danielle Daher.
13) Já estão providenciados materiais de apoio ao evento.
14)  Uma  fanfarra  de  crianças  está  convidada  para  a  abertura  para  execução  do  Hino 
Nacional. Também já estão encomendadas flores.
15)A coordenadora Katia solicita a validação da reunião do dia 10 de agosto de 2010, tendo 
em vista de que não foi feita a convocação formal via email, embora conste na ata da 17ª. 
Reunião do GT. A ata foi validada.
16)Para o Seminário falta a recepção e concretização das inscrições e temos que decidir o 
que fazer com as inscrições que chegaram e que não constavam na lista original. O grupo 
concorda que serão remanejadas as vagas que sobrarem. Sugere-se o envio de convite aos 
municípios que tenham boas praticas em educação ambiental ou conselhos municipais de 
meio  ambiente,  oriundas  das  vagas  do segmento  governamental  que venham a não ser 
ocupadas.
17)É solicitado o reenvio aos representantes governamentais.
18)O  endereço  eletrônico  para  uso  interno  e:  projetolei.eaparana@gmail.com  (senha: 
gtplea12).
19)Algumas Ongs que estão que estão cadastradas encaminharam mais de uma inscrição. 
Concordam  todos  que  só  será  garantida  uma  vaga  por  entidade.  Se  sobrarem  vagas, 
podemos ampliar.
20)Rosana  Gnipper  opina  que  devam  ser  encaminhados  convites  a  representações 
estudantis e Benatto (SEMA) sugere o envio para colégios agrícolas.
21)Fica novamente esclarecido que as vagas para a organização estão garantidas.
22)A minuta do PL de EA será apresentada no encontro de Educação Ambiental em Ponta 
Grossa, organizado pela REA.



23)Katia comunica que por sugestão do Conselho de Educação foi solicitado que em uma 
das noites haja um espaço de diálogos, para a exposição de boas experiências em educação 
ambiental. Incluído no programa.
24)Discutiu-se sobre a necessidade de controlar a presença dos participantes nas discussões 
e palestras e decidiu-se que haverá listas de freqüência.
25)Passou-se à discussão de distribuição das tarefas: dos grupos temáticos, escolha e dos 
coordenadores dos grupos, ficando assim definidos os grupos: grupo 1: conceitos (capitulo 
1)  –  Débora  e  Wanderleia  ;  grupo  2:  disposições  gerais  (capitulo  2)  –  Laelia,  Isabel, 
Leonete ; grupo 3 : educação formal – Michele, Katia, João Augusto e Sandro; grupo 4 : 
educação não formal – Rosa,
Adriano e Rosana Castella; grupo 5 (disposições finais) – Harumi, Danielle Daher e Paulo 
Macedo. Relatoria final: relatores dos grupos e Rosana Gnipper e Valdir Donizete.
26)A coordenação do GT enviará para os componentes um modelo de metodologia a ser 
construída na próxima reunião que ficou marcada para o dia 19 de agosto, quinta-feira, as 
14:30 horas.

PAULO ROBERTO CASTELLA
Secretaria Executiva CEMA

Relatora: Laelia Tonhozi


