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PAUTA E DELIBERAÇÕES 

1. Planejamento interno e externo para a Agenda 21, para o  2° semestre de 2018 (pelo 

menos o início das discussões); 

1.1 Planejamento Externo:  

1.1.1.- Projeto Vivências – Próximo será na Barra Grande dia 27/05  

1.1.2.- Participação na SEMANA DO MEIO AMBIENTEcom as atividades:    

-Vivências dia 04/06: na Ponta Grossa; Replantio de árvores da Mata Atlântica com os alunos da 

Escola, apoio da Coordenadoria da Juventude, REEJ, SEMAM, SEC de Agricultura e Pesca 

Movimento Atitude Limpa – 05/06: saída de barco com alunos da escola pública para retirada de 

resíduos em praias onde não são habitadas (apoio da Coordenadoria da Juventude, REEJ, 

SEMAM, SEC de Agricultura e Pesca). 

- Limpeza na praia do Sono e Trindade – 06/06 ; apoio da Coordenadoria da Juventude, REEJ, 

SEMAM, SEC de Agricultura e Pesca, PNSB 

- Visita Horto 07/06;  a a estação de tratamento de águas, limpeza da Paraty Cunha apoio da 

Coordenadoria da Juventude, REEJ, SEMAM, SEC de Agricultura e Pesca, PNSB 

Estandes na Praia do Pontal 08/06;  

- Reuniões Bimestrais: LAISE lembrou que devemos fazer reuniões (do Fórum todo)  bimestrais, 

como indica o regimento interno e sugeriu que sejam feitas em Julho/Setembro/Novembro;  

-Reunião com secretarias, ONGs e demais órgãos Para explicar o que é AG 21 e a nossa proposta. 

2. Planejamento Interno:  
2.1. - Reuniões(do Grupo Gestor) quinzenais 
2.2. - Mandar Ofícios para as entidades e se possível marcar uma conversa,, ongs e afins 
indicando que manifestem sua vontade de participação na agenda. 

3.Participação da Agenda 21 na FLIP.. Foi discutida em termos da ligação já forte entre a 
OffFlip e a AG21. Foi acertado que iremos utilizar o espaço destinado pela FLIP. 
Continuaremos a parceria com a Off Flip.  Ficou em aberto terminarmos de preencher a 
ficha de inscrição da FLIP, cujo prazo é 21/05. 

4. Publicação do Novo Grupo Diretivo (Triênio meados de 2018 - meados de 2021). Já está 
disponibilizada no Site da AG21 a ATA da Reunião Ordinária  de 19/abril, onde ficou 
definido o novo Grupo Diretivo. Ficou acertado que Prof. FERNANDO enviará ao Sec. 
Fabrício ofício da AG21, solicitando que seja enviada ao prefeito Casé para publicação. 

5. COMUNICAÇÂO. Foi acertado que a Secretária ISIS iria assumir o e-mail 
agenda21deparaty@gmail.com e o site http://agenda21.paraty.com/. A Diretora SocialLUARA 
ficou encarregada de procurar Graziela para atualizar e/ou retirar do ar o BlogSpothttp://seduma-
pmparaty.blogspot.com.br/p/agenda-21-de-paraty.html ..  (IMPORTANTE.. Tem muita informação 
nesse site, um bom  histórico que não podemos perder. Caso seja removido da internet, o 
conteúdo precisa ser copiado e guardado na Secretria Geral da AG21).  

6.  APA Cairuçu: Plano de Manejo. Ausência de resposta. Foi discutido que foram enviadas 3 
mensagens em e-mail à Sra. Lilian Hangae (Chefe APA Cairuçu) e foi protocolada  carta na 
sede da APA, indicando colaborações da AG21 para a Revisão do Plano de Manejo da 
APA. Não tivemos qualquer resposta dos e-mail.  Foram discutidas as propostas: 
1.eventual Moção de de Repúdio à Ouvidoria e Presidência do ICMBio, com cópia ao 
executivo e legislativo de Paraty;2. Marcar reunião com Sra. Lilian Hangae (Chefe APA 
Cairuçu) e a nova diretoria para conversar sobre a Revisão do Plano de Manejo se 
acataram ou não as considerações da Ag 21 e sensibilizá-la para maior participação junto 
a Agenda.Ficou decidido que durante a transição, a Secretária Geral MÔNICA irá até a 
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APA, para mediar a conversa, para que haja uma resposta deste órgão e, caso seja 
necessário, esta pauta será rediscutida assim que tomarmos posse. 
 

CATARINA E C.FERNANDO 

 


