
ATA da reunião – Agenda 21  Paraty 

Data: 26/05/2020 as 16h 

Local: Plataforma Zoom meeting 

Pauta: Reunião para apoio ao PROVE e atualizações e encaminhamentos dos trabalhos internos 

Facilitadora: Michel 

Secretária: Aline 

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

Próxima 
reunião:  

28/06/2020 as 16h (para tratar sobre os encaminhamentos PROVE) 

Michel fez a abertura da reunião colocando os alguns pontos da conversa prévia que ele teve 1 

com a Ladjane sobre os principais entraves com o programa PROVE. Trouxe um pouco do 2 

histórico e, especialmente, do período atual, frente a pandemia do Covid-19, onde além da baixa 3 

produção de óleo esperada para o período, ela perdeu o carro, motorista e combustível que era 4 

até então disponibilizado pelo governo estadual. Ladjane explicou que agora o programa do 5 

PROVE estava sendo descentralizado do governo do estado para o do município, quem deveria 6 

assumir, a partir de então o apoio ao projeto. A prefeitura de Angra dos Reis se comprometeu a 7 

reestruturar o galpão do PROVE, na cidade de Angra. Rio Claro pediu o termo de cooperação já 8 

feito pelos outros municípios para que eles pudessem utilizar como exemplo nas tratativas e 9 

estão encaminhando o assunto. Paraty caminhava para um acordo de cooperação com a 10 

cooperativa, que envolvia ajuda na coleta do óleo, subsidiando custos de transporte e educação 11 

ambiental, que deveria ser aprovado em 19/03/2020 pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente 12 

e que não aconteceu também por conta da Pandemia. A relação em Paraty estava sendo feita 13 

com o Fabrício e, mais atualmente, com a Mônica. 14 

Sérgio coloca que a cooperativa de coleta seletiva está passando pelo mesmo problema que o 15 

PROVE. O contrato também é por meio de repasse de verba e que em alguns meses não são 16 

pagos. E, sugere, que realizemos uma conversa com a Mônica para apontar e solicitar resoluções 17 

para essas questões. Para aumentar a coleta de óleo ele sugere preparar um comunicado para 18 

os estabelecimentos delivery (que tem aprox. uns 50 ativos). E nos articularmos para algumas 19 

ações mais estimulantes para esses empreendedores (tipo fornecer um funil e garrafa pet 20 

quando for coletar óleo). 21 

Lia coloca que as trocas feitas anteriormente e a própria certificação são incentivos importantes. 22 

Catarina coloca como sugestão colocar o PROVE como subvenção na secretaria de cultura, meio 23 

ambiente e de educação ambiental, Polo e Conventions.  24 

Michel sugere dividir em duas estratégias de ação: 1- Revisar o Temro de Cooperação e articular 25 

a formalização com as secretarias (ambiente, educação e cultura+ gabinete); 2- Ampliar as ações 26 

de coleta nesse momento, tais como mapear e aumentar o número de ecopontos, mapeando 27 

bairros prioritários; melhorar a estratégia de comunicação (banners, mapa, divulgação, painéis 28 

identificadores dos ecopontos, brinde, etc); .  29 

Jane coloca que existe estrutura para montar novos ecopontos, no entanto precisaríamos definir 30 

um responsável por cada ecoponto. Isso feito em uma das vindas delas a Paraty ela montaria os 31 

novos ecopontos.  32 

Catarina coloca que foi feito um material de divulgação EM 2017 pelo CBHIG e que 33 

provavelmente está com Domingos.  34 



Jane coloca que se a prefeitura garantisse o valor acordado ela conseguiria manter o carro e 35 

motorista.  Para conseguir a sustentabilidade do projeto precisamos coletar 15 mil litros em 30 36 

dias e não em 40 dias, como era antes da pandemia. Atualmente se coleta 5 mil litros em 40 dias. 37 

Como estratégia pensamos em colocar no termo de cooperação com a prefeitura um apoio inicial 38 

até conseguirmos essa sustentabilidade (apoio financeiro, divulgação e educação ambiental). 39 

Também precisamos entender melhor a atuação dos coletores de óleos clandestinos e como 40 

podemos exigir fiscalização e ajudar a fiscalizar. 41 

Sobre a criação do GT para transição da Agenda 2030 definimos que antes de formar o GT vamos 42 

fazer um alinhamento para todo o Fórum sobre o que é a Agenda 2030 e a Catarina fará a 43 

mediação. A reunião será dia 08/06 as 16h. Nesta ocasião faremos uma chamada para os que 44 

tiverem interesse em participar do GT. Na terça-feira 02/06 vamos divulgar o convite para o 45 

fórum. 46 

Sobre a pesquisa Quem é quem? Aproximadamente 20 pessoas preencheram o formulário, 47 

consentimos em deixar aberto até sexta-feira (29/05) e faremos uma nova lembrança em todos 48 

os meios que estamos utilizando.  49 

Sobre a participação da Agenda 21 em outros fóruns o Sérgio e Michel tem participado de outros 50 

fóruns on line (ex, COMTUR, APA Marinha, COMAMP). No entanto, ambos colocaram que está 51 

desafiante articular as discussões da Agenda nesses outros grupos devido aos assuntos 52 

emergenciais deste período. Mas, que de toda forma, era importante ajudar a divulgar as ações 53 

da Agenda 21, fortalecendo-a localmente. 54 

Consentimos em organizar uma conversa da Agenda 21 com o Emiliano sobre o ICMS ecológico, 55 

através de uma live. O Michel entrará em contato com Emiliano para agendar essa reunião e 56 

verificará com a prefeitura (secretário de finanças, secretário do ambiente, Fabrício e o Conselho 57 

do Meio Ambiente e alguém do legislativo), melhor horário e modelo de reunião, tentando 58 

garantir a participação do poder público.  59 

Não havendo mais a tratar, eu Aline Gaglia lavrei essa Ata. 60 


