
ATA da reunião – Agenda 21  Paraty 

Data: 24/04/2020 as 16h 

Local: Plataforma Zoom meeting 

Pauta: Atualização dos encaminhamentos e definição da reunião aberta 

Facilitadora: Michel 

Secretária: Aline 

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

Próxima 
reunião:  

A definir. 

Michel faz a abertura da reunião fazendo o check in com os participantes.  Domingos coloca que 1 

conversou com Vidal sobre as dificuldades de construção participativa do planejamento 2 

estratégico para retomada da economia. Coloca também que a pergunta realizada para o 3 

prefeito não foi ainda respondida, que é: Quanto do orçamento será destinado a construção 4 

desse plano? 5 

Dando continuidade a pauta, Michel informa da participação na confecção do formulário de 6 

apoio ao Plano estratégico para Prefeitura. O documento está consolidado e fechado e Michel 7 

abre uma rodada de escuta para as últimas contribuições, pois o prazo se encerra hoje.  8 

Domingos e Lia aprovam o documento elaborado e colocam que a participação comunitária é 9 

fundamental e o orçamento participativo é uma bandeira (talvez a única) para que o modelo de 10 

gestão unilateral seja quebrado. Fernando complementa que é necessário reativar os conselhos 11 

municipais e oferecer o apoio da Agenda 21 para participar nestes conselhos. O formulário foi 12 

aprovado para envio a prefeitura nesta reunião. Domingos publicará as contribuições da Agenda 13 

21 no Folha do Litoral. 14 

Encaminhamento para a reunião aberta: fazer um teaser para apresentar o Grupo Diretivo 15 

Interino e fazer um chamado para a reunião com todos os membros. Durante a reunião 16 

apresentar resumidamente o Plano de Trabalho (o completo deixar disponível no site) e abrir um 17 

espaço (com metodologia a ser definida) para o Plano de Trabalho da Agenda 2030.  Aline, Michel 18 

e Sérgio farão um roteiro de suas falas para fazer o vídeo (até segunda 27/04). Verificar com o 19 

Domingos o tempo para fechar o vídeo e, então, acordar a data para reunião aberta.    20 

Sobre a carta de apresentação a prefeitura, as contribuições foram agregadas e todos consentem 21 

seu envio. 22 

Não havendo mais a tratar, eu Aline Gaglia lavrei essa Ata. 23 


