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CONVOCAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DIRETIVO 
 

A Diretora Executiva do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty, órgão instituído através 
da lei n. 1.722/2009 em 29 de dezembro de 2009, vem por meio deste edital, convidar as 
instituições interessadas e estabelecer os critérios e procedimentos para a composição 
do Órgão Diretivo da referida Agenda pelo triênio 2016- 2018.  
 
 

1. Da composição 
 

 A composição do órgão Diretivo da Agenda 21 para o triênio 2016-2018 será 
definida de acordo com os critérios estabelecidos neste edital, e apresentada em 
reunião ordinária a ser realizada no Salão Nobre da Câmara de Vereadores, Centro 
Histórico, às 14h do dia 20 de janeiro de 2016. 

A composição do conselho será limitada a 05 cadeiras, conforme a seguinte 
estrutura:  
 

Cargo Vagas Função 
Coordenador 
Executivo 

01 
 

Receber indicações de representantes (titulares e suplentes) das 
instituições, organizações e segmentos sociais participantes do 
fórum; 
Registrar compromissos assumidos pelos membros da assembléia 
geral e administrar a agenda de compromisso do Fórum Dlis 
Agenda 21; 
Fazer cumprir o calendário das reuniões deste fórum; 
Coordenar, assessorar e receber o resultado dos trabalhos e 
atividades desenvolvidas pelos órgãos auxiliares; 
Representar o fórum em reuniões e atividades de interesse do 
mesmo. 

Mediador 01 Fazer cumprir e redigir as pautas das assembléias gerais e divulga-las 
entre os participantes deste Fórum; 
Mediar encontros, trabalhos, sessões e assembléias gerais realizadas 
neste Fórum; 
Informar sobre os procedimentos de participação e intervenção 
durante os encontros, trabalhos, sessões e assembléias realizadas 
neste fórum. 

Secretário 
Geral 

01 Representar o coordenador executivo nos encontros, reuniões e 
atividades em que o mesmo não possa estar presente; 
Encaminhar para a assembléia geral as indicações de 
representantes (titulares e suplentes) das instituições, organizações e 
segmentos sociais participantes do Fórum; 
Lavrar e manter em boa ordem as atas das reuniões deste Fórum; 
Responsabilizar-se pelo expediente deste fórum expedindo, 
recebendo e arquivando correspondências, organizando e 
guardando os livros e demais documentos; 
Elaborar as convocações dos encontros, trabalhos, sessões e 
assembléias gerais e encaminha-las aos participantes deste Fórum 
com prazo mínimo de 10 (dez) dias correntes de antecedência e 5 
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(cinco) dias correntes para as reuniões extraordinárias. 

Secretario de 
Comunicação  

01 Divulgar as ações pertinentes a este Fórum, através dos meios de 
comunicação social e outras formas que julgar necessário; 
Auxiliar o secretário geral nas anotações para a construção da ata 
dos encontros, trabalhos, sessões e assembléias realizadas por este 
fórum; 
Promover a integração e o intercambio de informações entre este 
Fórum e demais fóruns, instituições, organizações, e segmentos 
sociais participantes ou não deste Fórum; 
Intermediar a comunicação entre os órgãos auxiliares e o órgão 
diretivo durante os trabalhos desenvolvidos por este fórum. 

Diretor Social 01 Providenciar e administrar as instalações físicas, equipamentos e 
material para a realização dos encontros, trabalhos, sessões e 
assembléias do fórum; 
Articular a participação das instituições, organizações, segmentos 
sociais e demais interessados junto aos trabalhos desenvolvidos por 
este fórum. 

 
 

2. Das inscrições 
 
As instituições governamentais e não governamentais com direito a participar da 

eleição deverão ter aprovados seu pedido de ingresso e indicação de titular e suplente 
com antecedência por assembléia geral, alem de ter mais comparecimentos do que 
ausências nas ultimas assembléias e encontros.  

A inscrição deverá ser feita mediante envio da documentação necessária, 
acompanhada de carta ou ofício pleiteando a participação na composição do órgão 
diretivo do fórum DLIS agenda 21 de Paraty. Deverão constar da inscrição o nome da 
instituição, CNPJ, logomarca, endereço, telefone de contato e correio eletrônico, se 
houver, além de uma explicação sobre os motivos pelos quais a instituição deseja 
participar da eleição para compor o órgão diretivo do Fórum DLIS agenda 21. 

As inscrições deverão ser enviadas online ao endereço eletrônico 
agenda21deparaty@gmail.com. Duvidas poderão ser tirados nos telefones: 
Domingos Oliveira –  (24) 99721228 
Lia Capovilla – (24) 999715028  

 
3. Da seleção 

 
 A seleção das instituições inscritas seguirá os seguintes critérios:  

a) A instituição deve ter interesse em contribuir para a efetiva implantação do 
desenvolvimento sustentável no município. 

b) A instituição deve indicar seus representantes titulares e suplentes, comprovando 
com ata a eleição destes.  

c) A instituição deve comprovar atuação efetiva no Fórum DLIS Agenda 21 de 
Paraty. 

d) Atendimento ao prazo para inscrições, e apresentação da documentação 
solicitada neste edital.  
 
 

 
4. Do cronograma 
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 Fica estabelecido o seguinte cronograma para o processo de renovação do 
órgão diretivo do fórum dlis agenda 21 de Paraty: 

Abertura das inscrições 10/12/2015 
Prazo final para entrega das inscrições 10/01/2016 
Divulgação dos resultados da seleção 15/01/2016 
Assembleia para a eleição e aprovação da nova composição do 
órgão diretivo 

20/01/2016 

 
 

5. Disposições finais 
 
Após a definição da nova composição do órgão diretivo do Fórum Dlis agenda 21 

de Paraty, serão encaminhados à Secretaria Executiva de Governo com cópia para 
Secretaria de Meio Ambiente os documentos necessários para a publicação de Portaria 
com a nova composição do Órgão Diretivo.  
 

As demais instituições que desejarem participar do FORUM DLIS AGENDA 21 DE 
PARATY, deverão encaminhar carta ou oficio a partir da primeira assembléia do ano de 
2016, dia 20 de janeiro de 2016. 

 
Este Edital deverá ser publicado em jornal de circulação local e demais meios de 

comunicação necessários. 
 
 
 

Lia Capovilla 
Diretora Executiva do Fórum DLIS Agenda 21 de Paraty 

 
Órgão Diretivo do Fórum DLIS Agenda 21de Paraty 
Diretora Executiva: Lia Capovilla – Paraty.com  
Suplente: Vitor José Gomes da Silva - ACIP 
Mediador: Grazzielle Zacaro – Paraty Ambiental 
Suplente: Isis de Palma – Imagens Educação 
Diretora Social: Janaina Ariston – EMATER 
Suplente: Yara Ercolin - SEMAM 
Secretário de Comunicação: Domingos de Oliveira – Jornal Folha do Litoral 
Suplente: Vagno Martins – Jornal Folha do Litoral 
Secretário Geral: Valdemir Ferreira – Secretaria de Educação 
Suplente: Miriam Espósito – Secretaria de Educação  


