
ATA da reunião – Agenda 21  Paraty 

Data: 16/04/2020 as 17h 

Local: Plataforma Zoom meeting 

Pauta: Apresentação e alinhamento do Plano de Trabalho do Órgão Diretivo Interino 

Facilitadora: Aline 

Secretária: Aline 

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

Próxima 
reunião:  

24/04/2020 as 16h (Via Zoom) 

 1 

Michel faz a abertura da reunião dando as boas vindas.  Aline esclarece sobre os tópicos da pauta 2 

e como a reunião será conduzida e Fernando acrescenta mais dois itens para serem tratados ao 3 

final nossa pauta.  4 

Michel faz a apresentação do Plano de Trabalho por eixo temático (anexo a esta ATA). A cada 5 

eixo os integrantes foram ouvidos de forma a esclarecer possíveis dúvidas e acolher suas 6 

considerações sobre as estratégias de ações, prazos e responsáveis.  7 

As principais considerações feitas pelo grupo foram: 1) há a necessidade de criar uma reunião 8 

específica para discussão do redesenho da nova Agenda, abordando um redesenho para Agenda 9 

2030 e novos conceitos; 2) Foi identificada a necessidade de envolver o executivo para buscar 10 

um apoio direto as atividades da Agenda e Catarina ficou de contatar o Hamilton da prefeitura e 11 

a Cristina Maceda; 3) Foi considerada também o desenvolvimento da Agenda 21 escolar e a 12 

necessidade de ouvir a Isis de Palma. 13 

Em relação aos projetos da Agenda o professor Carlos Fernando informa a oportunidade de 14 

captação de recursos para o Carbono Compensado, uma vez que o grupo “Grupo Z.R.M” quer 15 

fazer a compensação do carbono emitido. Ficou consentido que o Michel e Aline escreverão as 16 

novas ideias para o Carbono Compensado e assim que possível será trazido ao grupo para 17 

aprimoramento e avaliação. De qualquer forma, em paralelo, Michel, Carlos Fernando e Velloso 18 

tratarão sobre essa ação específica com o grupo “Grupo Z.R.M”.  Carlos Fernando faz outra 19 

contribuição colocando que seu aluno Thierry Marcondes sugeriu um aplicativo para apoiar os 20 

negócios locais de Paraty relacionados aos projetos da Agenda 21. O grupo ficou de pensar em 21 

estratégias possíveis usando-se o aplicativo. 22 

Por fim, o Plano de Trabalho (anexo a esta ATA), foi aprovado por este grupo. 23 

Ficou acordado que será realizada uma reunião aberta online para fazer uma apresentação do 24 

Grupo Diretivo Interino e também do Plano de Trabalho. Nossa próxima reunião (24/04) será 25 

para definirmos a metodologia da reunião, dia e horário. 26 

Não havendo mais a tratar, eu Aline Gaglia lavrei essa Ata  27 


