Ata 01/2022 – ODS/COMITÊ CHAPECÓ – Reunião Ordinária
Data: 07/02/2022
Local: ONLINE
Início: 13h45min
Término: 14h45min

Informações da Reunião
Aos sete dias do mês de fevereiro de 2022, reuniram-se em sala virtual,
membros do Comitê ODS Chapecó para realização da primeira reunião
ordinária do Comitê no ano de 2022. Isabel dá início à reunião cumprimentando
à todos e desejando boas vindas. Na sequencia, Isabel anuncia a presença dos
convidados representantes no movimento estadual, Coordenador Gilson
Zimmermann e Regina May para um bate papo sobre o movimento. Gilson dá
início a sua participação se apresentando e esplanando seu papel na
Coordenação Geral do Movimento Nacional ODS Santa Catarina, bem como as
atuações do movimento na sociedade, ações e eventos realizados e auxílio na
estruturação do movimentos em outros estados da federação, ressaltando o
crescimento do movimento em nosso estado. Dando sequência na
apresentação, Gilson fala sobre a distribuíção dos signatários entre pessoas
físicas e empresas e refoça a importância dos apoiadores para o crescimento
do movimento, a política de apoiadores e a prestação de contas do Fórum
Brasil ODS 2021. Gilson solicita o reforço a todos os signatários sobre o
preenchimento e envio do Relatório ODS com prazo final em 18 de março, e
informa que a Regina está coordenando esta ação e serão realizados três
encontros de capacitação para explicar o que é o relatório, como funciona e
como preencher o formulário de envio das informações, os encontros serão
online e será requisito para participar do Prêmio ODS.
Ainda sobre o Relatório, Regina informa sobre o envio das orientações para
preencimento do formulário do relatório por e-mail para todos os signatários e
que neste ano, o foco do preenchimento está nas ações realizadas pelos
signatários que contribuíram para as metas dos ODS. Gilson convida a

participar da assembléia geral e eleição da nova coordenação geral, que
acontecerá no formato online no dia 30 de março a tarde e compartilha sobre
os verbos engajar, fortalecer, aparecer, ampliar e profissionalizar, bem como a
agenda das ações durante o ano 2022. Regina reforça que a missão do
movimento é de facilitar a incorporação dos ODS no dia a dia das pessoas e na
prática das organizações e para isso serão realizadas ações na semana ODS
na Prática. Isabel contribui resgatando que ano passado realizamos algumas
ações juntos, enquanto comitê local que tiveram bastante repercussão. Gilson
parabeniza o envolvimento dos signatários da região oeste e Regina convida
os signatários a pensarem com carinho na eleição da coordenação geral e
conselho estadual que acontece março, para representatividade da região
oeste na coordenação estadual e salienta a facilidade tecnológica que viabiliza
a participação de voluntários de diversas regiões do estado.
Isabel agradece a participação de todos no encontro, e ressalta a importância
do alinhamento dos objetivos do comitê local junto à estadual e que o material
será compartilhado juntamente com esta ata no grupo do Whats App,
apresenta o perfil dos signatários do nosso comitê e parabeniza a gestão
anterior pelo importante trabalho realizado, para que hoje possamos continuar
o movimento e ter outros comitês na região. Isabel também apresenta a
evolução do movimento no estado, reforça a importância da ligação do oeste
neste movimento e a tendência de crescimento a partir dos verbos
apresentados na fala do coordenador geral. Em continuidade, Isabel ressalta a
importância do acompanhamento do calendário estadual das ações 2022 para
estar de acordo com os compromissos do signatário.
Em seguida, Isabel apresenta o calendário de ações 2022 para o nosso comitê,
com a campanha Meias do Bem que acontecerá coleta de fevereiro até
setembro e que na chegada dos cobertores este ano, correspondente a
campanha 2021, haverá distribuíção também para outras cidades, onde os
signatários colaboraram com a campanha. Carla ressalta a importância dessa
campanha e traz os informativos e formatos sobre os materiais de divulgação,
que terá a mesma arte, somente a alteração das datas de coleta, e se coloca a
disposição para maiores informações. Isabel agradece a Carla pela
disponibilidade de fazer as artes para a campanha, abre espaço para dúvidas
ou questionamentos e informa que a coleta e entrega das meias em 2022
retorna em cobertores em 2023.
Ainda sobre o calendário de ações 2022 para o comitê local, Isabel apresenta o
desafio da ação Palestra em escolas, que possui como objetivo falar do
movimento para alunos em escolas nos municípios onde possuímos signatários
nos dias 12 de abril e 21 de setembro. Carla sugere a criação de um grupo no
Whats App, para capacitação e tratavidas desta ação nos municípios.
Sobre o calendário de reuniões ODS 2022, Carla sugere a criação de uma
enquete para que os presentes pudessem escolher o calendário com agendas
de reuniões na primeira semana ou na segunda semana de cada mês. Isabel
cria a enquete na ferramenta online para escolha entre Calendário Um e

Calendário Dois, resultando em dois votos para o Calendário Um e dez votos
para o Calendário Dois, ficando escolhido os encontros na segunda semana de
cada mês conforme definido:

CALENDÁRIO REUNIÕES ODS - 2022
N.

Data

Formato

01

07 de Fevereiro

Online

02

14 de Março

Presencial / Híbrida* - UNOCHAPECÓ

03

11 de Abril

Online

04

09 de Maio

Online

05

13 de Junho

Presencial / Híbrida*

06

11 de Julho

Online

07

08 de Agosto

Online

08

12 de Setembro

Presencial / Híbrida*

09

10 de Outubro

Online

10

14 de Novembro

Online

11

05 de Dezembro*

Presencial / Híbrida*

*Presencial com café compartilhado;

Sobre as reuniões no formato Presencila/ Híbrida que possuem café
compartilhado, ficou acordado que os signatários participantes podem levar
alguma coisinha para compartilhar como por exemplo, bolo, bolacha ou
salgado. A próxima reunião, dia 14 de março será na Unochapecó com
apresentação de três cases de signatários sendo a Unochapecó, Estilo Verde e
Adriana Ribas. Katiuscia (Unochapecó) ressalta que a reunião já está
agendada e compartilhou os detalhes com a Sílvia, também solicita a
confirmação da quantidade de participantes presenciais dias antes da reunião.
Isabel ressalta que a apresentação dos cases dos signatários deve ser ligada
aos ODS trabalhados e suas metas, para simplificar as formas de
implementação dos ODS nas empresas ou como as pessoas físicas podem
colaborar. Isabel relembra o lema do nosso movimento que é “Ninguém pode
ficar de fora” e por isso o trabalho de fortalecer o movimento e o comitê local.
Dando continuidade à reunião, Isabel abre oportunidade para apresentação de
novos signatários. Neste momento Crivian se apresenta como ingressante no
movimento pessoa física, indicada pela Sílvia. Isabel comenta que somos
sessenta e nove signatários e a coordenação está realizando ações para que
os demais signatários participem dos encontros. Carla e Sílvia reforçam o
preencgimento do relatório até o dia 18 de março.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Sílvia
Vaccari lavro a presente ata a qual segue acompanhada da lista de presentes.

Presentes:
Darcivana

Graciela Novakoswki

Crivian Pelisser

Julia Floriano

Consórcio Iberê

Crecerto

Técnico Ambientalis

Silvia Vacari

Katiucia Kessler

Isabel Trier

Jéssica Unimed Extremo Oeste

Carla Vilvert

Rafael Bonella

Adriana Ribas

Andrea Carla

Vanessa da Rosa_ Unimed Chapecó

Edineia Cassiano

Iara Unimed

Eduardo Nicoletti

Agda Hemkemaier

Evandro Carlos

Marina Petzen_ Estilo Verde

Celina

Regina May

Gilson Zimmermann

