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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CTEA 

COMDEMA EM 17/05/2022  

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 14:10 horas, reuniu-1 

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

https://meet.google.com/yyp-fpty-vzw (OBS.: Reunião sem possibilidade de 3 

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

Moure (ACESA), Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), Sra. Letícia Zampieri (R3 5 

ANIMAL), Sr. Rodrigo Franco (Instituto ÇARAKURA), Sra. Marilei Grams (SMS), 6 

Sra. Rosângela Teixeira Garcia (SME), Sr. Rogerio Santos da Costa (CME), Sra. 7 

Bertrine Pereira do Nascimento e Sra. Kisy Bernerdete Momoli (SOMAR) e, a 8 

Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA Sra. Tânia da Silva Homem, 9 

completando dez (10) participantes. Justificaram ausência: Sra. Graziela Corso e Sra. 10 

Silvane Dalpiaz (AAGTEA) e o Sr. Ricardo Cerruti Oehling (IAR). Pauta: 1- 11 

Aprovação das Atas: Reunião Ordinária (22/03/2022); Reunião Extraordinária 12 

(19/04/2022); 2-Apresentação minuta de Ofício a ser encaminhado ao Presidente 13 

do COMDEMA, Secretário Municipal do Meio Ambiente - SMMA, Sr. Fabio 14 

Braga, com a finalidade de buscar informações sobre o Fundo Municipal do 15 

Meio Ambiente (Lei Ordinária 8.290), no que tange a destinação prevista no 16 

artigo 4º alínea “d”; 3 - Apresentação de sugestões de publicações para as redes 17 

sociais dos membros da CTEA para divulgação sobre Educação Ambiental e 18 

sobre a CTEA/COMDEMA, um pouco do resgate da história (o que fizemos, o 19 

que estamos fazendo); 4 - Diálogo sobre ações da CTEA em 2022; 5 - Assuntos 20 

Gerais. Sr. Eduardo iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de 21 

todos. Em seguida, solicitou a inversão na pauta e inclusão de novo item “Aprovação 22 

dos novos integrantes da CTEA/COMDEMA”. Sendo aprovado por todos. Ato 23 

continuo, Informou os novos integrantes, conforme: a) Secretaria Municipal de 24 

Educação, oficio recebido n. 309/2022/GS/SME/PMF em 25 de março de 2022, 25 

indicando o Sr. Alexandre Pistoia Saydellis (titular), e a Sra. Rosângela Teixeira 26 

Garcia, (suplente); b) Fundação SOMAR, expediente recebido em 12 de maio (e-mail) 27 

da Diretora Executiva Sra. Juliana Galliano, indicando a Sra. Bertrine Pereira do 28 

Nascimento, (titular) e a Sra. Kisy Bernerdete Momoli (suplente). Sr. Eduardo 29 

esclareceu que ambas as instituições participarão na vaga de instituições convidadas. 30 

Para a vaga de titular: c) Secretaria Municipal da Saúde, ofício n. 31 

081/SMS/DVS/2022, recebido em 22 de março de 2022, indicando a Sra. Marilei 32 

Bilistki Grams Schmitz, titular, e o Sr. Cristovam Muniz Thiago, (suplente), sendo 33 

homologado pelos presentes. Sr. Eduardo disse que recebeu comunicado do Instituto 34 

Ecoletivo informando do desligamento da Câmara Técnica de Educação Ambiental e, 35 

que será enviado ofício posteriormente à CTEA/COMDEMA, sendo, então, 36 

deliberado que a Fundação SOMAR automaticamente entrará na vaga de instituição 37 

convidada ocupada atualmente pelo Instituto Ecoletivo, tão logo haja oficialização do 38 

seu desligamento. Informou também, que a secretária da CTEA/COMDEMA, 39 

reenviou os ofícios/convites às instituições que não se manifestaram e, que ainda não 40 

houve retorno. Sr. Rodrigo Franco (Çarakura) manifestou pesar pela saída do 41 

Instituto Ecoletivo. Na sequência, Sr. Eduardo passou a palavra aos novos 42 
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integrantes para uma breve apresentação. Finda a apresentação, Sr. Eduardo passou 43 

ao segundo item da pauta “Aprovação das Atas Revisadas, Reunião Ordinária 44 

(22/03/2022); Reunião Extraordinária (19/04/2022)”. Aberta a votação, as atas 45 

foram aprovadas por unanimidade. Ato contínuo, Sr. Eduardo passou ao terceiro 46 

item da pauta “Apresentação minuta de ofício a ser encaminhado ao Presidente do 47 

COMDEMA, Secretário Municipal do Meio Ambiente - SMMA, Sr. Fábio 48 

Braga, com a finalidade de buscar informações sobre o Fundo Municipal do 49 

Meio Ambiente (Lei Ordinária 8.290), no que tange a destinação prevista no 50 

artigo 4º alínea “d”. Sr. Eduardo mencionou que na Lei Orçamentária Anual (LOA) 51 

do município não identificou nenhum item relacionado ao Fundo Municipal de Meio 52 

Ambiente (FUNAMBIENTE) e que a ideia deste item de pauta é justamente saber se 53 

existe esse fundo, como ele funciona e se existem projetos de educação ambiental 54 

sendo viabilizados via fundo, como preconiza a Lei Municipal que criou o 55 

FUNAMBIENTE. A secretária informou que a Dra. Beatriz, Superintendente da 56 

FLORAM e Secretaria Geral do COMDEMA, impossibilitada de participar no dia de 57 

hoje, solicitou que fosse informado aos membros da CTEA que ela, Dra. Beatriz, é a 58 

gestora do Fundo e, quem tiver algum projeto de educação ambiental, poderá 59 

submeter para apreciação. Solicitou informar também, que não foi feito nenhum 60 

projeto via fundo desde que ela assumiu a gestão. Após amplo debate sobre o assunto, 61 

Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), sugeriu encaminhar a Dra. Beatriz, Gestora do 62 

Fundo, expediente solicitando informações sobre como proceder para submeter os 63 

projetos, quais regras e procedimentos para ter acesso aos recursos desse fundo, se é 64 

via edital. Sr. Eduardo concordou com o encaminhamento, destacando a importância 65 

da CTEA saber os procedimentos e caminhos para o encaminhamento de projetos de 66 

educação ambiental para o Fundo, para então, poder auxiliar na divulgação dessas 67 

informações sobre o FUNAMBIENTE, para fomentar e viabilizar a realização de 68 

projetos de educação ambiental no município de Florianópolis através dos recursos do 69 

FUNAMBIENTE.  Na sequência, como terceiro e quarto item da pauta 70 

“Apresentação de sugestões de publicações para as redes sociais dos membros da 71 

CTEA para divulgação sobre Educação Ambiental e sobre a 72 

CTEA/COMDEMA, um pouco do resgate da história (o que fizemos, o que 73 

estamos fazendo); 4 - Diálogo sobre ações da CTEA em 2022".  Sr. Eduardo 74 

mencionou que o esclarecimento acerca do fundo é muito importante porque poderá 75 

ser, inclusive, divulgado nas redes sociais, possibilitando que interessados possam ter 76 

acesso a esses recursos para projetos importantes para o município. Sr. Eduardo 77 

relembrou aos presentes que esse item de pauta sobre “comunicação nas redes 78 

sociais” surgiu nas discussões da primeira reunião do ano, onde se percebeu a 79 

necessidade de fortalecer os trabalhos da CTEA e, a produção de materiais 80 

informativos sobre a importância da CTEA e da educação ambiental para divulgação 81 

nas redes, foi uma das formas pensadas pelo grupo na ocasião. Com relação às 82 

atividades para 2022, relembrou dois (2) itens que ficaram como compromisso, sendo 83 

um deles a Rede/Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis e a Conferência 84 

de Educação Ambiental. Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), disse que ficou um 85 

sentimento de frustração com relação à última conferência, pois muitos dos temas 86 
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tratados e encaminhados, não foram à frente. Destacou que em sua opinião não será 87 

necessário prospectar coisas a fazer, pois já existem muitas coisas descritas nos 88 

relatórios da última conferência e, o que poderia ser feito, seria estabelecer as 89 

prioridades e trabalhar com elas para a construção de um Plano Municipal de 90 

Educação Ambiental. Destacou que na conferência, ficou bem estabelecido uma rede, 91 

um fórum de educação ambiental para reunir as instituições que trabalham esse tema 92 

no município. A Câmara Técnica precisa saber o que se está fazendo de educação 93 

ambiental no município, estabelecer a rede e o fórum seria o primeiro passo e, a partir 94 

daí, pensar as etapas do trabalho, o que cada um poderá fazer. Sra. Leticia Zampieri 95 

(R3 animal), relembrou que já vinha sendo feito esse trabalho e, não sabe dizer em 96 

que momento parou. Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), falou da importância de se ter 97 

um site para criar o fórum e que poderia ser no servidor da UFSC, que para tanto seria 98 

necessário pessoas com expertise na parte de tecnologia. Sra. Leticia perguntou se 99 

poderia ser hospedado no servidor da PMF, já que trata-se de um trabalho a ser 100 

desenvolvido pela CTEA. Com relação ao Instagram, quem seria responsável pela 101 

manutenção, por alimentar essa rede com as informações. Sr. Rodrigo Mohedano 102 

(UFSC), mencionou a título de sugestão que estudantes da UFSC poderiam ajudar 103 

nessa parte tecnológica. Sr. Eduardo disse que o site da PMF é bem limitado com 104 

relação a essas ferramentas, a exemplo do Fórum. Mencionou que se for possível 105 

fazer a parceria com a UFSC seria muito interessante. Sr. Rodrigo Mohedano 106 

(UFSC), sugeriu que se faça um projeto para a criação do fórum, submetendo à 107 

Floram, assim poderá ser contratado profissionais capacitados para fazer isso da 108 

melhor forma com a utilização dos recursos do fundo. Sr. Rodrigo Franco 109 

(Çarakura), sugeriu criar um grupo de trabalho para elaborar esse projeto “Fórum 110 

Municipal de Educação Ambiental”. Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC) sugeriu para os 111 

novos integrantes acessarem ao drive e /ou site da PMF, informando que lá estão os 112 

documentos referentes à conferência.  Após amplo debate, ficou definido como 113 

encaminhamento: 1- Envio de ofício a Dra.  Beatriz, gestora do Fundo solicitando 114 

informações sobre como proceder para submeter os projetos, quais os caminhos 115 

para acessar o recurso, o passo a passo. 2- Conhecendo o caminho para submeter 116 

projetos para obtenção de recursos do fundo, viabilizar a divulgação da 117 

informação via redes sociais através de postagens. 3- Conhecendo os caminhos, 118 

pensar uma forma de propor um projeto para criação do fórum de educadores 119 

ambientais de Florianópolis. 4- Criação de uma publicação para lembrar os 120 

educadores para se cadastrarem na Rede /Fórum Estadual de Educadores 121 

Ambientais. Com relação a criação do GT de trabalho para elaboração do 122 

projeto para criação do fórum, ficou definido que se faria o GT após retorno ao 123 

ofício que será expedido para Dra. Beatriz, gestora do fundo. Como último item 124 

da pauta, Assuntos Gerais, Sr. Eduardo abriu a palavra aos presentes. Sr. Rodrigo 125 

Mohedano (UFSC) fez um breve relato dos projetos da UFSC que envolvem 126 

CASAN, FAPESC, na questão da Lagoa da Conceição. Sr. Eduardo informou que 127 

pelo Çarakura, elaboraram um projeto que foi submetido à PMF, onde a ideia é a 128 

formação comunitária para comunidade das Bacias do Rio Vermelho. Disse que uma 129 

das parceiras desse projeto era a professora Dalva Sofia Schuch, professora 130 
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engenheira da Univali, que faleceu neste final de semana. A professora era uma 131 

guerreira atuante nas questões ambientais. Sr. Eduardo lamentou a perda e registrou 132 

sua homenagem à professora engenheira Dalva. Sr. Rodrigo Franco (Çarakura) fez 133 

uma homenagem à professora Dalva, lamentando a perda. Por fim, nada mais havendo 134 

a tratar, o Sr. Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 15:40. 135 

Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária Executiva da 136 

CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros para 137 

todos os efeitos legais.  138 
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