
 

 

     
 

1 
 

        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL – CTEA COMDEMA EM 22.11.2022  

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às 14:05 horas, 1 

reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental (CTEA), no formato virtual, link: 2 

http://meet.google.com/tdi-rgec-ynr (OBS.: Reunião sem possibilidade de gravação). 3 

Estavam presentes os seguintes representantes: O Presidente, Sr. Eduardo Moure 4 

(ACESA), Sra. Marilei Grams (SMS), Sr. Ricardo Cerruti Oehling (IAR), Sr. Marcelo 5 

Luiz Zapelini (SMMA/SGRS), Sra. Rosangela Teixeira Garcia (SME), Sra. Leticia 6 

Zampieri (R3 Animal), Sra. Bruna Fante Paixão (Instituto Çarakura). Presentes 7 

também a Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA Tânia da Silva Homem, 8 

completando oito (08) participantes, representando sete (07) instituições efetivas da 9 

CTEA/COMDEMA. Justificou ausência:  Rodrigo Mohedano (UFSC). Eduardo 10 

iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, desejou uma boa tarde e assumiu a 11 

condução dos trabalhos na condição de presidente. Em seguida, iniciou a pauta da 12 

reunião. Como primeiro item, colocou-se em votação a ATA REVISADA da reunião 13 

ordinária de 18/10/2022.  Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Na 14 

sequência, dando continuidade à pauta, Eduardo passou ao segundo item “Repasses 15 

do Grupo de Trabalho da proposta de Projeto da Rede/Fórum de Educadores 16 

Ambientais de Florianópolis para o FUNAMBIENTE, para apreciação e aprovação”. 17 

Eduardo informou que em virtude de agenda de trabalho o grupo não conseguiu se 18 

reunir e, portanto, fica o compromisso de apresentar a minuta da proposta na próxima 19 

reunião da CTEA/COMDEMA a se realizar em 13/12/2022. Bruna (Instituto 20 

Çarakura) se colocou à disposição para colaborar com o GT na construção da minuta 21 

da proposta do Projeto. Ato continuo, Eduardo passou ao terceiro item da pauta: 22 

Assuntos Gerais. Eduardo informou que “Ofício n. 015/2022/CTEA, de 10 de 23 

outubro de 2022, enviado ao presidente do COMDEMA, consta da proposta de pauta 24 

para a próxima reunião plenária, que ocorrerá no dia 12/12/2022. Na sequência, 25 

Eduardo abriu a palavra aos presentes. Bruna (Instituto Çarakura) informou que está 26 

sendo organizado o seminário do NEAMB e será a comemoração dos 15 anos do 27 

NEAMB. O tema escolhido foi a questão das mudanças climáticas e está sendo 28 
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elaborada a programação, sendo a data prevista para o seminário, dia 09/12/2022 na 29 

UFSC. Eduardo informou sobre o Seminário Sustentabilidade na Região 30 

Metropolitana da Grande Florianópolis: Boas práticas com Resíduos Sólidos Urbanos 31 

que ocorrerá no dia 23/11/2022, das 8h às 11h no auditório da Granfpolis. Informou 32 

também sobre reunião da CASAN com a comunidade da Lagoa da Conceição que 33 

ocorrerá no dia 23/11/2022 (à noite), o tema: Conversa com a comunidade sobre as 34 

alternativas de disposição final da estação de tratamento de esgoto do SES da Lagoa 35 

da Conceição. Eduardo também informou sobre o 1º Simpósio Catarinense de Trilhas 36 

de Longo Curso que será realizado entre os dias 22 a 25/11/2022. Por fim, nada mais 37 

havendo a tratar, Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 38 

14:40. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária Executiva da 39 

CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros para 40 

todos os efeitos legais. 41 
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