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

27/08/2010

Às quinze horas do dia vinte e sete  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,  KÁTIA  MARA  DE  JESUS  da  SEED,  DÉBORA  DE 
ALBUQUERQUE, ROSA RISKALLA, 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,  LEONETE  BRAMBILLA  representante  da  Emater.e 
PAULO DE MACEDO , representante da FETAEP.
Discutiu-se e deliberou-se o seguinte:

1) Reunião agendada para fazer a avaliação do numero de inscrições já recebidas, para 
confirmar  ou  não  a  realização  do  Seminário,  já  que  há  necessidade  de 
preenchimento de 75% das vagas para a sua realização e para discutir metodologia, 
programação e orientação aos participantes.

2) Segundo os dados trazidos por Adriano, ainda não temos o numero necessário.
3) Segundo a Kátia,  os membros dos Núcleos de Educação fizeram suas inscrições 

diretas no sistema, de forma que o numero já maior do que o computado. Em todo 
caso, informa Kátia que o evento pode ter o numero de vagas reduzido, de maneira 
que não ficara prejudicado. Pode reduzir de 330 para 230, ate amanha, dia 20 de 
agosto, ate as 17 horas, para que possamos atingir o numero mínimo. O numero de 
inscritos  ate  o  presente  momento  e  de  164 pessoas.  Temos  ainda  que fazer  um 
esforço para que mais pessoas se inscrevam. O evento esta garantido.

4) Kátia, coordenadora do GT comunica que a Secretaria da Educação foi convidada 
para  o  programa  Com  a  Palavra,  TV  Educativa,  ao  vivo,  que  tratara  do  tema 
educação  ambiental.  Que  existe  uma  discussão  sobre  educação  ambiental  como 
disciplina e temos que dialogar para expor a posição do grupo de discussão e das 
Secretarias.  Ha convites que deverão dirigidas a algumas representações. Tem que 
se  definir  quem serão  os  convidados.  Já  estão  definidos  os  nomes  da  Kátia  – 
representando a SEED e do Secretario Castella, representado o CEMA.

5) Kátia  traz  o  roteiro  dos  ônibus  para  recolher  os  participantes.  Solicita-se que  o 
Adriano  encaminhe  uma  mensagem  padrão  comunicando  que  a  inscrição  foi 
realizada, com as informações sobre as partidas, roteiros e horários. Na mensagem 
também deve ser comunicado que não há verbas para alimentação durante o trajeto. 
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Os  ônibus  partem sempre  dos  Núcleos  de  Educação,  assim,  as  pessoas  devem 
sempre se dirigir para os locais onde haja núcleos (32 no Estado), por conta própria.  
Deve  ser  orientado  quanto  ao  vestuário  que  devem  levar  (local  com  baixa 
temperatura,  com muita  chuva);  orientar  quanto  a  altitude  do local  e  risco para 
pessoas com problemas de pressão arterial. O café e servido 6:30 as 8:30, almoço 
das 12 as 13:30 e jantar das 18:30 as 20 horas.  Nesta mensagem deve constar o 
telefone de contato de cada Núcleo com o qual o inscrito devera se comunicar. Não 
há necessidade de levar roupa de banho nem de cama. Produtos de higiene pessoal 
não serão fornecidos. E proibida a comercialização de produtos no local. Proibidas 
bebidas alcoólicas e fumo.nos alojamentos. Recomendada leitura previa do texto.

6) Sobre  a  Metodologia:  divisão  em 5  grupos,  devendo  haver  um padrão  para  as 
alterações. Deve haver uma leitura de todo texto em cada grupo, devendo ser eleito 
um relator, facilitador e um coordenador. 

7) Apresentada a logo do evento, que foi critica por alguns participantes, porque não 
havia a representação de animais não humanos. Houve um certo inconformismo dos 
presentes quanto ao resultado. 

8) Reiterou-se a necessidade de controlar a presença dos participantes nos espaços de 
realização do eventos, devendo ser passadas listas varias vezes ao dia.

9) Débora – SEMA, lembra que deverão ser identificados os grupos através de cores 
nos crachás.

10)As artes dos blocos, bolsas e crachás já estão com os fabricantes.
11)Nas artes só aparecera a realização CEMA,
12)Kátia  explica  que tendo em vista  que cada  ônibus  chega num horário diferente, 

havendo inclusive alguns que só chegam as 18 horas, amanha,  dia 20, haverá a 
definição de quantos chegam em cada ônibus e em cada horário, a distribuição nos 
grupos de trabalho será já feita previamente, para que os participantes de um mesmo 
local não fiquem todos no mesmo grupo.

13)Viagem Marcos Sorrentino: Débora pergunta se já foi providenciada passagem e 
transporte, pelo IAP, dia 31 pela manha para Faxinal. Para Isabel e Renata, Rafael 
do ICTG vai levar, juntamente com a Rosana do CEMA. Pagamento para Enrique 
Leff ainda não esta com o processo completo Itaipu, e caso seja aprovado será pago 
R$8.000,00 como pró-labore. Quem o transportara ate Faxinal será a SEED.

14)Débora comunica que terá que colocar mais que três pessoas em cada uma das casas 
e  devera  ser  redistribuído  por  conta  da  existência  de  outros  eventos  ao  mesmo 
tempo e de autoridades. Primeiro será feita a distribuição entre os coordenadores.

15)Materiais: COPEL, R$20.000 (vinte mil reais). Será providenciado um banner e a 
Débora  explica  como  e  feito  o  direcionamento  e  deposito  do  dinheiro.  (Fundo 
Paranaense  de  Cultura).  Com  relação  aos  custos  a  serem  assumidos  pela 
SANEPAR, relativo aos blocos, foi negado o pedido e a ser confirmada a negativa 
através de oficio. Este custo será coberto pela verba da COPEL.

16)Pró-labore do Marcos Sorrentino dos dois eventos esta sendo providenciado pela 
COPEL e o valor total e R$2.500,00 workshop e R$4.000,00 para o Seminário de 
Faxinal do Céu.

17)Rosana Bara Castella informa o Professor Marcos Sorrentino devera apresentar um 
documento sobre o valor a ser cobrado como pro labore.

18)A saída do ônibus da Organização será no domingo, 14 horas. Já confirmar para 
domingo: Débora, Laelia, Isabel, Kátia, Janete, Rosana Gnipper, Valdir, Yanê.



19)Sobre a Consulta Publica, ate a presente data não houve contribuições.

Katia Mara de Jesus
Coordenadora de Grupo de Trabalho

Relatora: Laelia Tonhozi

Paulo Roberto Castella
Secretario Executivo do CEMA


