PROGRAMAÇÃO ASSEMBLÉIA
SOYLOCOPORTI
SEXTA-FEIRA
Jantar às 19 horas
Das 20 às 22 horas
Debate de conjuntura com César Sanson ou Márcio Pessatti ou filme (Milton Santos ou
Zeitgeist Addendum) – Será fechado esta semana e publicado no site.

SÁBADO
Café da Manhã, às 7h30
Mística às 8 horas
Das 8 às 12 horas (com lanche às 10h00).
1. Aprovação do regimento interno da Assembléia.
2. O que é o Soyloco? Objetivo: compactuar princípios e metas. Metodologia:
debate e tarjetas.
3. Quem são os associados? Objetivo: discutir tipos de associação e contribuição.
4. Expor a nova proposta de direção da entidade (Conselho Diretor e Conselho
Fiscal) e de organização interna (Projetos e Núcleos).

Almoço às 12h30
Das 14 às 19 horas (com lanche às 16h00).
Apresentação da proposta de estatuto e deliberação.
Objetivo: aprimorar a organização interna da entidade e permitir que o Soylocoporti
avance na sua institucionalização.
Método: leitura da proposta, ponto a ponto, com a plenária apontando os destaques.

Jantar às 19h00.
Das 20 às 22 horas.
Atividade conjunta para pensar quais seriam os Núcleos e os Projetos do Soylocoporti
para 2009.

DOMINGO
Café da manhã às 7h30.
Manhã, das 8 às 12 horas (Com lanche às 10h00).
Mística inicial (Angélica).

Definição das atividades dos Núcleos.
Objetivo: Estipular responsabilidades e tarefas a serem executadas por cada um dos
Núcleos internos.
Método: a plenária divide-se nos Núcleos e faz reuniões menores de trabalho (1 hora).
Em seguida, cada Núcleo apresenta à plenária suas definições (20 minutos por Núcleo).

Definição dos Projetos.
Objetivo: Determinar as prioridades para a organização no ano de 2009 e estratégias
para executá-las.
Método: a plenária divide-se nos Projetos e faz reuniões menores de trabalho (1 hora).
Em seguida, cada Projeto apresenta à plenária suas definições (20 minutos por Projeto).

Tarde, das 14 às 18 horas
Discussões de diretrizes para os seguintes temas:
1.
2.
3.
4.

Prestação de serviços;
Discussão da política de prestação e definição de princípios (2 horas)
Debates de formação
Alinhavar temas e debates necessários para o grupo ter uma formação mínima
comum. Determinar, a partir do planejamento, questões que precisam ser
amadurecidas internamente, para a confecção de um calendário de formação
interna.

Definição de membros e comissões de formulação de
atividades para a ida do Soylocoporti para o Fórum Social
Mundial 2009 – Belém/PA.
Momento de moções.
18 horas - Momento de mística final (Angélica)

