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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 06 DE 

OUTUBRO DE 2020 

Ao seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 14h10min, reuniu-se a Câmara Técnica de 1 

Educação Ambiental - CTEA, remotamente, onde compareceram os seguintes representantes: 2 

Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sr. Eduardo Schnitzler Moure 3 

representante da ACESA, Rodrigo de Almeida Mohedano representante da UFSC, Sr. Ricardo 4 

Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sítio 5 

Çarakura, Sra. Èrika Cardoso da Silva representante da R3 Animal, Sr. Rogério Santos da Costa 6 

representante do CME e Sra. Alessandra Bez Birolo representante da Ekko Brasil. Como 7 

convidado Sr. Rodrigo Franco do Sítio Çarakura. Sra. Alessandra - iniciou a reunião desejando 8 

uma boa tarde a todos. Em seguida passou aos Informes Gerais: Patrícia – informo que o Sr. 9 

Rodrigo será meu suplente, preciso só ver com o Tiago a formalização. Sr. Rodrigo – realizou 10 

uma breve apresentação sobre sua pessoa. Sra. Alessandra – vamos começar com a aprovação 11 

das ATAs. Sra. Glória – irá mandar uma observação por e-mail. Aberta a votação as ATAs 12 

foram aprovadas por unanimidade. Sra. Alessandra -  abriu a discussão sobre a elaboração de 13 

uma carta de compromisso à Prefeitos e Vereadores. Sr. Rodrigo – pediu esclarecimentos. Sra. 14 

Alessandra – a ideia é saber qual é o projeto deles sobre a área ambiental. Tiago – eu fico 15 

preocupado com o tempo, tendo em vista as eleições serem mais curtas este ano. Sra. Alessandra 16 

– as instituições que fazem parte da CTEA podem se reunir, e enviar para o COMDEMA ou 17 

direto aos candidatos. Sra. Patrícia – acho que as decisões tem que ser direcionado a CTEA. Sr. 18 

Rodrigo – a gente pode fazer um documento solicitando estas informações, é mais fácil pra nós 19 

do que ter que deliberar entre a gente ou CONSELHO. Tiago – sugiro que a CTEA decida o 20 

conteúdo desta carta até sexta, via gogoole drive, e dia dezenove coloco na pauta do Conselho. 21 

Sra. Alessandra – solicitou ao Sr. Rodrigo a elaboração da carta. Sr. Rodrigo – eu posso fazer 22 

sim. Sra. Patrícia – está um pouco confuso, são dois pontos Prefeitos e Vereadores, então eu vejo 23 

que seriam duas cartas. Sra. Glória – eu entendo tratar-se de duas cartas, mas estas devem ser 24 

cartas de compromisso? Entendo que a proposta do Rodrigo poder ser viável também. Sra. 25 

Alessandra – vamos decidir pelo caminho do Rodrigo. Todos concordaram. O próximo ponto é 26 

sobre as possíveis soluções referente a Lagoa do Peri, captação da água. Tiago – este assunto 27 

também está em discussão no Conselho. Sr. Rodrigo – eu vejo que é um assunto mais técnico, e 28 

a CTEA deve direcionar o assunto mais para a Educação Ambiental. Sra. Glória – achou 29 

estranho o assunto não ser discutido, porém tenho conhecimento de que o conselho de 30 

saneamento está aprofundando está discussão. Sra. Alessandra – eu penso que as soluções 31 

passam por um processo educativo também, então nós aqui da CTEA podemos montar uma 32 

ponte para o conselho, exemplo agenda 20/30. Entendo que a Educação Ambiental deve estar 33 

direcionada a estes assuntos também, e por fim cobrar estas soluções técnicas. Sr. Eduardo – eu 34 

acho importante esse assunto, mas vejo que devemos ver que a CTEA deve estar voltada a 35 

Educação Ambiental. Então eu acho que devemos nós perguntar, onde nós devemos nós educar 36 

para resolver isso? Ocorreu uma longa discussão. Sra. Alessandra  - temos então duas 37 

proposições: Provocar o Conselho para pedir manifestação a CASAN e Prefeitura sobre o 38 

assunto? Ou, um documento de aconselhamento sobre a captação da água? Como 39 

encaminhamento ficou decidido elaborar um documento com opções de soluções para a crise 40 

hídrica de Florianópolis, Alessandra ficou encarregada de criar o esqueleto do documento e 41 

encaminhar via Drive.  Tiago – informo que o conselho decidiu que após as eleições municipais 42 

um representante da CTEA apresente o que será o Fórum de Educação Ambiental. Como último 43 

ponto decidiu-se que o próximo coordenador da reunião de novembro permanecerá a Sra. 44 

Alessandra. Foi o relatório. Sendo este o último ponto da pauta a Sra. Alessandra agradeceu a 45 

presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada às 16:12h. Devido à reunião ser 46 

online não há gravação. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 47 

COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros da CTEA para 48 

todos os efeitos legais. 49 


