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1ª Reunião do Comitê Catarinense para a Rio+20              Data: 11/01/2012 
Presentes na Reunião: Conforme Lista de Presença – arquivo Lista de Presença 1ª Reunião 

Presidindo a Reunião: Thaianna Cardoso 

Pontos de Informes: 

 Histórico de Participação do GTHIDRO na ECO92 

 Oficialização do Comitê 
 

Pontos de Pauta: 
 

 Boas-Vindas, Quem somos, 3 Éticas (10 min) 

 Apresentações/ Dinâmica da Palavra (Lista de Presença, foto, gravação, Ata) (30 min) 

 Histórico ECO92-RIO+20/ Motivação (Vídeos) (20 min) 

 Organização (10 min) 

 Abrir Resultados, Objetivos Específicos, Objetivo Geral (Mostrar material Comitê 
Paulista) (1h) 

 Espaço para contribuições (*) 

 Documento de Acordo Inicial (10 min) 

 Definir coordenação/ Demandas Iniciais (20 min) 

 Próximo Encontro (5 min) 

 Avaliação (Teia da Aranha) (10 min) 

 Encerramento Dinâmica da Palavra (30 min) 
 

Informes: 

 O GTHIDRO sente-se capacitado para assumir a proposição do Comitê 
Catarinense para a Rio+20 devido ao seu histórico de participação e representação na 
ECO92. E, por compreendermos que a Rio+20 é um compromisso agora assumido por 
uma outra geração, é que desejamos mobilizar a sociedade catarinense para a Rio+20. 

 Após contato com o Ministério do Meio Ambiente e com o Comitê Paulista para 
a Rio+20, foram recebidas as orientações para a oficialização do Comitê Catarinense. E 
considerando-se a necessidade de oficialização junto a UFSC e ao Governo do Estrado, as 
devidas documentações estão sendo providenciadas. 

Pontos de Pauta (discussão): 
 

 Abertura/Apresentação 
A reunião iniciou-se com a dinâmica da palavra, para que os participantes presentes 
pudessem integrar-se e manifestar quais eram as suas expectativas, quanto a Rio+20. 
 

 Acordo Inicial 
Considerando-se que o GTHIDRO ao desenvolver as suas atividades sempre trás 
presente em suas ações, a ideia das 3 éticas, para os trabalhos do Comitê Catarinense 
para a Rio+20, sugeriu-se também a criação de um Acordo Inicial, através do qual os 
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participantes possam assumir o compromisso, de realizarem as ações via o Comitê 
Catarinense para a Rio+20 motivados pela ética da cooperação, da sustentabilidade e da 
solidariedade.  
 

 Histórico ECO92-RIO+20/ Motivação  
Para contextualizar os participante do que foi a ECO-92 e qual a sua importância para a 
sociedade e para os encaminhamentos da Rio+20, foi exibido um vídeo, no qual o Prof. 
Daniel relatou como foi a sua vivência da ECO-92. O vídeo está disponível em:  
http://www.youtube.com/watch?v=BSkgqElg530 

 

 Organização/Resultados, Objetivos Específicos, Objetivo Geral 
Considerando-se a necessidade de sistematização e organização do Comitê Catarinense 
para a Rio+20 foram apresentadas as estratégias de ação para que as ações do Comitê 
possam ser desempenhadas. E, para isso, os presentes manifestaram o ensejo de 
contribuírem, com as comissões que farão parte do comitê e, ficaram assim 
estruturadas: 
-Coordenação de Prospecção de Recursos: Ary e Gabriel 
-Coordenação de Comunicação: Pablo, Maria e Thauana 
-Coordenação de Conteúdos Pedagógicos: Ana Paula, Fabiane e Yam 
-Coordenação de Controle: Priscila e Iáscara 
-Coordenação de Gestão de Pessoas: Eduardo, Rívea e Thaianna 
 
A partir dessa organização e das funções que foram atribuídas as coordenações iniciarão 
as suas atividades, para que as demandas do Comitê Catarinense possam começar a ser 
providenciadas. E, em virtude dos objetivos do Comitê Catarinense, que são: 
- Levar ao conhecimento da sociedade catarinense a mensagem da Rio+20; 
-Ser representante dos catarinenses manifestando seus anseios e contribuições quanto 
ao balanço da ECO-92/RIO+20  
E, como atividade de mobilização para o Comitê Catarinense, aproximar-se da 
sociedade, sugeriu-se a realização de 6 eventos preparatórios para a Rio+20, a serem 
realizados em pontos estratégicos do estado, considerando a presença de campus UFSC. 
A saber, ficaram definidos como locais para as conferências, as cidades de: Florianópolis 
(conferência regional inicial e evento SC+20), Araranguá, Joinville, Curitibanos e 
Chapecó. A realização desses eventos prevê como resultado, que essas comunidades 
possam produzir documentos locais manifestando o histórico da região, quais tem sido 
as problemáticas enfrentadas, e como percebem/quais as ações que podem ser 
desenvolvidas, a fim de que os sistemas de governança desses locais se tornem mais 
justos.  
 

 Espaço para contribuições 
A partir da definição dos representantes das coordenações, foram feitas contribuições 
dos resultados que se desejam alcançar em Santa Catarina, a partir da Rio+20, são elas: 

http://www.youtube.com/watch?v=BSkgqElg530
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• Resultados Físicos: Cartas locais legitimadas pelas câmaras de vereadores, marcos físicos 
(pedras fundamentais) Museu que abrigue o Histórico da Questão Ambiental em SC, 
Documento de Compromisso etc, Diretrizes locais-globais que apontem para quais são 
as práticas que possibilitam a mudança e uma melhora nos sistemas de governança, 
Mapa Digital interativo para que os participantes da Rio+20 possam se perceber 
presente, Carta de Intenções do Comitê Catarinense para a Rio+20 

• Resultados não Físicos EX.: Pleno conhecimento pelos Catarinenses do Evento RIO+20. 
 

 Avaliação/Dinâmica da Palavra 

Para a avaliação da reunião os participantes receberão via e mail, o arquivo contendo a 

estrutura da avaliação, para que possam realizá-la e retornar ao grupo, para a 

quantificação. E, para que a partir das próximas reuniões, a efetividade possa ser 

melhorada.  A dinâmica da palavra foi utilizada também no encerramento, para que os 

participantes pudessem expressar quais foram as expectativas e motivações, que a 

reunião produziu. 

 

 

 Encaminhamentos 

Oficialização do Comitê Catarinense junto as instituições 

Estruturação do processo de comunicação do Comitê (criação da identidade visual, 

grupo de email, página nas mídias sociais, blog, etc) 

Redação do projeto do Comitê Catarinense 

Busca de apoiadores 

 

Ata redigida por Ana Paula Souza (Florianópolis, 19/01/2012) 

 

 


