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Neste ano a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente iniciou o processo 
para construção da Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré seguindo as orientações 
do Ministério do Meio Ambiente - MMA e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos – SEMA, que sugere os passos a seguir: 
 

� 1º Passo: Mobilizar para Sensibilizar Governo e Sociedade 
� 2º Passo: Criar o Fórum da Agenda 21 Local 
� 3º Passo: Elaborar o Diagnóstico Participativo 
� 4º Passo: Elaborar Plano Local de Desenvolvimento Sustentável 
� 5º Passo: Implementar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável 
� 6º Passo: Monitorar e Avaliar o Plano Local de Desenvolvimento Sustentável 

 
 No dia 20 de maio de 2010, no Centro de Convenções Edson Dalke o Seminário:    
"Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré – um processo em construção". 

Com a participação de diversos segmentos da sociedade civil organizada, o evento 
promoveu debates e explanações sobre os temas abordados pela Agenda 21, que é um 
movimento mundial, envolvendo 179 países. Considerando que a Agenda 21 Local é o 
processo de planejamento participativo de um determinado território que envolve a 
implantação, de um Fórum de Agenda 21, composto por governo e sociedade civil, o 
Fórum é responsável pela construção de um Plano Local de Desenvolvimento 
Sustentável. Esse plano, que estrutura as prioridades locais por meio de projetos e ações 
de curto, médio e longo prazos foi a primeira etapa. 

Durante o seminário a Diretora de Meio Ambiente de Almirante Tamandaré, Maria 
Alzira Souza Lara, realizou palestra referente às conseqüências do processo da 
urbanização brasileira e criação da Região Metropolitana de Curitiba. 

Ainda, a Coordenadora das Ações Estratégicas para a Agenda 21 do Paraná, 
Schirle Margarete dos Reis Branco, explicou sobre o que é a Agenda 21, aspectos 
históricos, suas diversas formas de organização e o Prof. (PUC-PR) Carlos Mello Garcias 
encerrou os trabalhos da manhã apresentando a experiência da Agenda 21 Universitária 
Paranaense.  

Após as palestras os participantes do seminário apresentaram dúvidas, sugestões 
e propostas de trabalho. Ficou definido que a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente organizará um novo encontro com os representantes que participaram do 
seminário e demais interessados para oficializar a criação do Fórum Permanente da 
Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré.  

No final do seminário a Coordenadora das Ações para a Agenda 21, do Paraná, 
Sra. Schirle Margarete recebeu a solicitação do município de Almirante Tamandaré para 
oficializar sua participação no Fórum Permanente da Agenda 21 Paranaense. 

Após a realização do Seminário foi criada a logomarca da Agenda 21 Local de 
Almirante Tamandaré inspirada na do Conselho Municipal de Meio Ambiente: 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

A Logomarca da Agenda 21 Local de 
Almirante Tamandaré busca representar a 

Biodiversidade, o Aquífero Carste e o 

cuidado que as pessoas devem ter com o 

Meio Ambiente 
 

 

 

 

 

 

 



PARTICIPAÇÃO NA REBAL 
 

2º. Encontro da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais 
  

O município de Almirante Tamandaré participou nos dias 27 e 28 de maio do 2º. 
Encontro Paranaense da Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, em Campo Mourão/PR. 
O objetivo principal do evento foi a promoção e integração dos processos existentes de 
Agendas 21 Locais no Estado do Paraná por meio da Rede Brasileira de Agendas 21.   
  

Durante o encontro foram apresentadas perspectivas e desafios para a 
consolidação e fortalecimento da rede estadual, incentivada a criação de novos processos 
e estabeleceram-se metas de ações a serem desenvolvidas até o ano de 2011. 
  
                Representaram Almirante Tamandaré no encontro a Diretora de Meio 
Ambiente, Sra. Maria Alzira Souza Lara, a Enga. Ambiental Daniele Costacurta 
Gasparin e a Profa. Etelvina, membro do Conselho Municipal de Educação.  
  
                Segundo a Diretora de Meio Ambiente, Maria Alzira, “foi muito importante a 
participação do município neste encontro pois entramos em contato com uma grande 
diversidade de experiências relacionadas a Agenda 21 que poderemos utilizar em 
Almirante Tamandaré, haja visto que estamos na fase de sensibilização e mobilização de 
nossa comunidade. 
 
 
 

 
Profa. Etelvina, Maria Alzira e Daniele 

 

 

CAMPANHA PELO INCENTIVO DO USO DE CANECAS RETORNÁVEIS 
 
 Considerando que os servidores públicos municipais em sua maioria são 
moradores de Almirante Tamandaré e também estão envolvidos nos diversos setores da 
sociedade adquirimos canecas de porcelana para a campanha de incentivo ao uso das 
mesmas em substituição aos copos descartáveis. Adquirimos 01 caneca para cada 



servidor/a e uma garrafinha de água para cada professora com a logomarca da Agenda 
21 local com o objetivo de  divulgá-la entre os servidores públicos municipais e moradores 
de uma forma geral. 
 
PARTICIPAÇÃO NA rebal21.ning 
 
 A Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré participa da REBAL. Todos estão 
convidados a conhecer e fazer parte através do endereço: http://rebal21.ning.com 
 
 
 
CRIAÇÃO DO FÓRUM DA AGENDA 21 LOCAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 
 
 No dia 14 de setembro realizamos a Assembléia de Fundação do Fórum 
Permanente da Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré, no Centro de Convenções 
Edson Dalke. 
 O momento de criação do Fórum contou com a participação de 60 pessoas reuniu 
representantes das escolas municipais, estaduais, comerciantes, moradores etc.  
Durante a fundação do Fórum da Agenda 21 Local de Almirante Tamandaré foram 
levantadas as potencialidades e fragilidades do município.  

Também, quais os programas, projetos e ações governamentais e não-
governamentais voltadas para o desenvolvimento sustentável estão em andamento em 
Almirante Tamandaré. Durante as atividades foram identificados os parceiros que possam 
contribuir para a realização dos eventos iniciais de mobilização e sensibilização da 
agenda 21 local, sugestões o grupo tem para a divulgação das atividades  

Além disso, foi definida a missão do fórum da Agenda 21 Local, os princípios, os 
temas prioritários capazes de mobilizar a opinião pública e outros apoios para Agenda 21 
Local de Almirante Tamandaré. 
       
 


