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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 01 DE 

SETEMBRO DE 2020 

Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às 14h05min, reuniu-se a Câmara 1 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA, remotamente, onde compareceram os seguintes 2 

representantes: Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Stefânia Hofmann 3 

Mohedano representante da ACESA, Sr. Eduardo Schnitzler Moure representante da ACESA, 4 

Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sr. Alexandre P. Saydelles representante da 5 

SME, e Sra. Alessandra Bez Birolo representante da Ekko Brasil. Sra. Alessandra - iniciou a 6 

reunião desejando uma boa tarde a todos. Devido a falta de quórum não houve votação. No 7 

entanto, a reunião foi aproveitada para discutir sobre o projeto CITRUS. Após longo debate 8 

sobre o tema, tendo em vista o litígio sobre o local, as Instituições poderão, se assim quiser, 9 

elaborar uma carta de apoio ao projeto, ou enviar sugestões. Sr. Alexandre se colocou impedido 10 

para discutir o assunto. Os presentes mantiveram a Sra. Alessandra como coordenadora da 11 

próxima reunião. Tiago - informou que a carta sobre o primeiro fórum de Educação Ambiental 12 

será deliberado pelo conselho na reunião de quatorze de setembro. Sra. Alessandra - sugeriu 13 

como encaminhamento para próxima reunião a discussão sobre uma "carta de compromisso" a 14 

ser enviada aos candidatos a prefeitura de Florianópolis. Outra sugestão foi uma discussão sobre 15 

a Lagoa do Peri. Foi o relatório. Sendo este o último ponto da pauta a Sra. Alessandra agradeceu 16 

a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada às 15:34h. Devido à reunião 17 

ser online não há gravação. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 18 

COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros da CTEA para 19 

todos os efeitos legais. 20 


