
ATA da reunião – Agenda 21  Paraty 

Data: 07/04/2020 as 17h 

Local: Plataforma Zoom meeting 

Pauta: Definição do Órgão Diretivo Interino 

Facilitadora: Michel 

Secretária: Aline 

Presentes: 
Michel Schutte, Aline Gaglia, Domingos Oliveira, Carlos Fernando Andrade,  Catarina 
Esposito, Lia Capovilla, Sérgio Salvati, Renato Padovani e Theodoro Isnard 

Próxima 
reunião:  

17/04/2020 as 16h  (Via Zoom) 

 1 

Michel faz a abertura da reunião esclarecendo sobre a nossa pauta, que se trata de uma reunião 2 

para posse do Grupo Diretivo Interino. Trouxe a memória da última reunião, quando foi aberta 3 

uma nova convocação no período de 31/03/2020 e 03/04/2020 para interessados em compor o 4 

Órgão Diretivo Interino pelo site, email, whatsapp e facebook.  5 

Visto que poucas pessoas manifestaram interesse em compor o Órgão Diretivo Interino ficou 6 

resolvido, nesta reunião, que trabalharíamos com três cadeiras apenas: Coordenação Executiva, 7 

Secretário Geral e Secretário de Comunicação.  8 

O atual Coordenador Executivo, Carlos Fernando, esclareceu que esse novo grupo precisar focar 9 

em três objetivos principais, que são: 1) dar seguimento no Fórum DLIS Agenda 21 interinamente 10 

até que se possa realizar assembleias presenciais; 2) revisar e sugerir alterações/simplificações 11 

no Regimento Interno da Agenda 21; e 3) harmonizar as propostas atuais com as da Agenda 2030 12 

para quando terminar o período da quarentena consolidar tudo isso em Assembleia Geral 13 

presencial. 14 

Em seguida cada participante fez uma fala contando sobre sua disponibilidade e interesse em 15 

participar do Órgão Diretivo Interino, apresentando também suas capacidades e habilidades para 16 

o cargo pretendido ou apontando outra forma de colaboração quando não houvesse 17 

disponibilidade. Visto que, nesta reunião, houve mais manifestações para colaboração e apoio 18 

aos titulares, ficou resolvido também se manter o formato mais próximo possível do previsto no 19 

Regimento Interno da Agenda 21 e, assim, incluindo os suplentes de cada cadeira. 20 

No formato aprovado por todos nesta reunião fica então empossado a partir da publicação 21 

desta Ata, por um período de três meses, renováveis até que seja possível realizar uma 22 

assembleia presencial o seguinte ÓRGÃO DIRETIVO INTERINO: 23 

COORDENADOR EXECUTIVO – Michel Schutte, suplente: Carlos Fernando 24 

SECRETÁRIO GERAL – Aline Gaglia, suplente: Catarina Esposito 25 

SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO – Sérgio Salvati, suplentes: Lia Capovilla e Domingos Oliveira 26 

 27 

OUTROS ENCAMINHAMENTOS: 28 

1) Foi reforçada a necessidade de revisão do Regimento Interno e resolvemos que será realizada 29 

por meio de um Grupo de Trabalho Temático (conforme art 19 do atual Regimento Interno – 30 

Órgãos Auxiliares), coordenado pelo Carlos Fernando e propostas de alteração serão já avaliadas 31 

a partir das próximas reuniões. 32 



2) Aline, Michel e Sérgio se reunirão para fazer uma revisão das funções de cada uma das cinco 33 

cadeiras previstas no atual Regimento e farão uma distribuição entre eles. Esse formato será 34 

apresentado ao grupo na próxima reunião. 35 

3) A próxima reunião será para definir um Plano de Trabalho para esse período de três meses. 36 

 37 

Não havendo mais a tratar, eu Aline Gaglia lavrei essa Ata  38 


