
 

 

Ata Da I Assembleia Geral ORDINÁRIA Do Fórum DLIS Agenda 21 De Paraty – 1 

2017 2 

Às 16h30min do dia 09 de fevereiro de 2017, foi realizada I Assembleia Geral de 3 

2017 do Fórum DLIS Agenda 21 Local de Paraty, no Núcleo de Mídias Artes e 4 

Tecnologias de Paraty, onde estavam presentes membros e convidados do Fórum: 5 

Domingos Oliveira (Coordenador), Cristiane Zanella (Secretária de Comunicação), 6 

Luís Paulo do Nascimento (Diretor Social), Lia Capovilla, Isis de Palma, José 7 

Domingos T. Vasco, Renato Padovani, Carlos Fernando S. Andrade (Secretário 8 

Executivo) e  Fabrício Soares (Secretario Municipal do Ambiente)  9 

A assembleia geral teve início com uma rápida apresentação das atividades da 10 

Agenda 21 em 2016 e como pauta a proposta de se avaliar temas para os Fóruns da 11 

Agenda em 2017, de cunho educativo. Foi discutido que os fóruns tem 12 

essencialmente o formato de uma Mesa Redonda de discussão, baseada em um 13 

estudo prévio, com a participação ampla das comunidades, cujos presentes deverão 14 

fazer inscrição prévia. Como novidade esse ano os Fóruns deverão ser 15 

televisionados e transmitidos ao vivo, com apoio do Núcleo de Mídias Artes e 16 

Tecnologias.   Domingos Oliveira elencou as questões das Tarifas de Transporte 17 

Urbano e a Água como importantes.  A primeira deve discutir o Plano de 18 

Mobilidade da Prefeitura, as questões tarifárias (IPK índice de Preço por Km) tendo 19 

como convidados pessoas da Federação do Transporte Coletivo, Secretários de 20 

Transporte (estaduais ou municipais) e pessoal do Ministério dos Transportes.  Para 21 

a questão da água o Secretário do Ambiente Fabrício Soares informa que foi bem 22 

recentemente criada uma comissão com pessoas interessadas e que poderão fornecer 23 

as bases para o mesmo tipo de estudo.  24 

Foi sugerido ainda pelo Secretário Fabrício Soares, como tema de Fórum, a questão 25 

da Revisão do Plano de Manejo da APA do Cairuçu, proposta amplamente 26 

apoiada por Carlos Fernando que manifestou estranheza não ter sido ainda lançado 27 

esse Plano, considerando-se o prazo publicado em Decreto presidencial nesse 28 

sentido. 29 

Domingos Oliveira propôs ainda como tema o Orçamento Participativo. Foi 30 

discutido que embora amparado por lei essa medida necessite decisão do Executivo. 31 

Ficou acertado então que haveria uma conversa com prefeito e/ou vice-prefeito para 32 

uma discussão relativa ao tema e que de qualquer forma sobre ele deveria haver um 33 

Fórum.   Domingos informa ainda que deverá ter, como todo ano, a participação da 34 

Agenda 21 na FLIP, no projeto dos pratos da Gastronomia Sustentável, bem como a 35 



 

 

certificação do Carbono Compensado, Gastronomia Sustentável, Prove e Passaporte 36 

Verde.  37 

Luís Paulo informou que dentro do Projeto Saneie seu Quintal (FUNASA) haverá 38 

dia 22 de março uma atividade na forma de gincana com 3 escolas  e unidades de 39 

saúde da região do Rio Carapitanga. Nessa ocasião os alunos serão estimulados e 40 

orientados a construírem a Agenda 21 escolar, trabalho que Isis de Palma se 41 

prontificou a ajudar.  42 

Não havendo mais para o momento, deu-se por encerrada a reunião, cuja ata foi 43 

redigida pelo Secretário Executivo Carlos Fernando sendo guardada em arquivo a 44 

lista de assinatura dos presentes. 45 
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