ATA DE REUNIÃO
ESCOLHA DOS MEMBROS DO GAM-NE E APROVAÇÃO DE DIRETRIZES DE
TRABALHO

Aos 17 dias do mês de novembro de 2020, às 14:00hs, em sala virtual da plataforma Google Meet,
compareceram as pessoas identificadas em lista de presença anexa a esta ata, para fins de discutir
e deliberar a seguinte pauta: a) Discussão das sugestões de edição feitas no formulário “Proposta
GAM-NE” e posterior aprovação pela maioria presente na reunião; b) A escolha dos representantes
do GAM-NE; c) Demais questões de ordem, sob condução do Secretariado Provisório composto por
Bruna Canal Souza, Carlos Dias Chaym, Giovanna Martins Wanderley e Ítalo Lima e Silva. Aberta a
reunião por Bruna Canal, foi explanado resumo das atividades já empreendidas pelo Secretariado Provisório
e como se desenvolverá o debate da pauta. A moderação dos comentários e organização da ordem de fala
ficou sob responsabilidade de Carlos Chaym. Por conseguinte, ficou a cargo de Giovanna Wanderley
mediar as falas, com o respectivo controle do tempo, para fins de registro em documento próprio (Proposta
GAM-NE) as deliberações do grupo por parte de Ítalo Silva. Após debate do primeiro ponto da pauta, ficou
deliberado que em reunião a ser realizada em 20/11/2020, às 14hs serão definidos os representantes e o
Secretariado. Ato contínuo, procedeu-se com a discussão do segundo ponto pautado, qual seja a discussão
das sugestões de edição o documento “Proposta GAM-NE”, cuja versão final, aprovada pela maioria
presente ao ato deliberativo, encontra-se anexa a esta ata. Por fim, foram levantadas as seguintes questões
para debate em posterior reunião a ser realizada em 20/11/2020, ás 14:00. Nada mais a ser deliberado, os
trabalhos foram encerrados pelo Secretariado Provisório do GAM-NE às 17:29hs.
ANEXOS:
1) LISTA DE PRESENÇA
2) PROPOSTA GAM-NE

Lista de Presenca Reunião GAM-NE 17-11-2020 Via Google Meet
Mary Nogueira
Simone Teixeira
Andresa Jesus
Jora Batista
Shaka Furtado
Giovanna Wanderley
Helenice Vital
Narelle Maia de Almeida
Bruna Canal
Barbara Pinheiro
Instituto Nautilus
Carlos Chaym
Walter Castro
Helder Beserra

