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Minuta reunião 21/08/2017 [2]
Etiquetado:
Reunião [3]
Objetivo: Alinhamento de parceria Horário:09h40
Local: Vídeo Conferência
Mediação: Sávio França
Sistematização: Silvana Feitoza
Presentes:
Alexandre Mesquita (Coordenador Geral - MCTIC)
Aníbal Antunes (Assistente de Suprimentos - CMCJ/CRC Recife)
Guilherme Robalinho (Diretor - Ideação)
José Avando (Diretor Geral - ATN)
Sávio França (Diretor - CMCJ/CRC Recife)
Silvana Feitosa (Assistente Administrativo - CMCJ/CRC Recife)
Vilmar Simion (Diretor - Programando o Futuro)
Pauta: Diretrizes para a realização do Acess@ Brasil
Aos participantes da vídeo conferência, realizada acolhida com uma breve rodada de apresentação e
os direcionamentos dos encaminhamentos, até o presente.
1. Apresentado aos presentes o alinhamento quanto aos locais que serão realizado o Acess@ Brasil
em Olinda, já com o apoio da Secretaria de Turismo: Hotel em Olinda, FOCA, Praça do Carmo nos
possibilitando a construção de um circuito de atividades no mesmo local.
2. Partilhado pelo Sr. Avando a necessidade de melhor condução nas parcerias, em formalizar o
apoio da Prefeitura de Olinda, assim como a do Governo do Estado.
3. Apresentado pelo Sr. Alexandre Mesquita, que ainda será alinhado internamente no MCTIc a
liberação do apoio, mas que já tem como certo a Universidade do Paraná para o valor de
R$100.000,00 para o evento das Cidades Inteligentes que será voltado para os Prefeitos. Demais
possibilidades ainda em verificação/construção de alinhamento.
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Comentado ainda, a participação das agendas de parcerias, que os Comites deverão estreitar
relacionamentos, visto ele como colaborador do Ministério, não poderá articular, só apoiar e/ou
indicar, exemplificando a UNESCO.
4. Socializado pelo Sr. Sávio que os Comitês de captação foram informados na Planilha, com as
indicações de agendas, onde estão todos empenhados, dentro do que foi alinhado. O fortalecimento
e construção está sendo acompanhado e que a fomentação de recursos foi enviado na planilha.
5. Informado pelo Sr. Avando os encaminhamentos assumido:
Agenda de articulação com a CNI, Sr. Sérgio Moreira.
IBtine, Sra. Cecília está em vagens.
FINEP já demonstrou interesses em apoiarmos, porém precisará avaliar se será com patrocínio ou na
aquisição de estandes. Entre outros.
Solicitado ainda que seja enviado material da Expoideia para melhor condução de negociação.
6. Partilhado pelo Sr. Guilherme que o evento será constuído com conteúdos criativos, exposições,
apresentações culturais. Essa é a formatação do evento. Ainda verificando a programação.
7. Apontado pelo Sr. Alexandre a construção de “dias” para cada tema das oficinas e palestras,
como forma de otimizar as parcerias.
8. Reafirmado pelo Sr. Sávio os Comitês:
GT Executivo, responsável – Ideação;
GT Formação(Conteúdo e Mobilização), responsável – ATN;
GT Local, responsável – Ideação;
Sávio França como animador de todo o processo.
Ainda nesse discurso, o Sr. Avando comentou que a exposição será de responsabilidades do Sr.
Guilherme. Considerando como proposta:

TEMAS

RESPONSÁVEIS

Expoideia

Guilherme

Cidades Inteligentes

Claudio / Alexandre

Oficinas

Vilmar / Sávio

Economia Circular

Ronaldo

O Sr. Sávio, comentou que alinhará com o Sr. Claudio Nascimento sobre essa indicação e melhor
condição dessa pauta.
9. Pospectado pelo Sr. Avando uma agenda de trabalho durante a semana ao grupo com propostas
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de eventos e participações dos parceiros e convidados para formação.
10. Reafirmado pelo Sr. Sávio a necessidade de consolidar os GTs para melhor condução dos
encaminhamentos, como também uma reunião executiva, presencial em Recife, apontando o
lançamento com a coletiva de imprensa.
Em acordo, os dias 18 e 19 de setembro.
Por fim, alinhado os pontos mais importantes: Parcerias; Comitê e Formação.
Encaminhamentos:

Enviar Ofícios de parcerias para a Prefeitura de Olinda e o Governo do Estado;

Enviar material de apresentação da Expoideia;

Agendar reuniões de captações de recursos com os possíveis parceiros;

Enviar convite para a reunião executiva e lançamento do Acess@Brasil [4] em setembro;

Enviar endereço do hotel em Olinda;

Construção da agenda local de encaminhamentos;

Manter dialogo de alinhamento e construção.
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