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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CTEA 

COMDEMA EM 21/06/2022  

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 14:06 horas, 1 

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

http://meet.google.com/iqa-veut-bve (OBS.: Reunião sem possibilidade de gravação). 3 

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

(ACESA), Sra. Letícia Zampieri (R3 ANIMAL), Sr. Rodrigo Franco (Instituto 5 

ÇARAKURA), Sra. Marilei Grams (SMS), Sra. Rosângela Teixeira Garcia (SME), 6 

Silvane Dalpiaz e Graciane Corso (AAGTEA), Sr. Ricardo Cerruti Oehling (IAR), 7 

Alessandra Birolo (Instituto Ekko Brasil). Presentes também Maria Aparecida Cabral 8 

de Sá, Henrique Pedro dos Reis (FLORAM) e, a Secretária Executiva da 9 

CTEA/COMDEMA Tânia da Silva Homem, completando doze (12) participantes 10 

representando oito (8) instituições efetivas da CTEA/COMDEMA. Justificou 11 

ausência: Sra. Stefânia Hofmann (ACESA). Pauta: 1-Aprovação da Ata: Reunião 12 

Ordinária 17/05/2022; 2 - Apresentação de Ofício a ser encaminhado a 13 

superintendência da FLORAM, a superintendente, Sra. Beatriz Campos 14 

Kowalski, com a finalidade de buscar esclarecimento sobre o Fundo Municipal 15 

do Meio Ambiente (Lei Ordinária 8.290/2010) e a Política Municipal de EA (Lei 16 

Ordinária 5.481/1999), no que tangem a destinação prevista no artigo 4º alínea 17 

“d” da Lei do Fundo e do Artigo 18 da Política Municipal de EA; 3 - Diálogo 18 

sobre ações da CTEA em 2022, demandas da Conferência Municipal de EA 19 

(Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis e outras demandas); 4- 20 

Assuntos Gerais. Sr. Eduardo iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a 21 

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

“Aprovação dos novos integrantes da CTEA/COMDEMA”. Deu boas vindas e 23 

informou os novos integrantes indicados pela FLORAM, Sra. Maria Aparecida Cabral 24 

de Sá e Sr. Henrique Pedro dos Reis. Sendo aprovado por todos. Ato, continuo Sr. 25 

Eduardo solicitou aos representantes da FLORAM uma breve apresentação. Finda a 26 

apresentação, Sr. Eduardo informou que o Instituto Ecoletivo já oficializou o seu 27 

desligamento da CTEA/COMDEMA, ficando, portanto, os indicados pela Fundação 28 

Somar na vaga de instituição convidada, conforme já aprovado na última reunião. 29 

Informou que as vagas para instituições convidadas foram todas preenchidas, sendo as 30 

instituições: 1- Secretaria Municipal de Educação – SME; 2- Instituto Ekko Brasil; 3-  31 

R3 Animal; 4- Instituto Çarakura; 5- Conselho Municipal de Educação – CME; 6- 32 

AAGTEA RH08; 7- SOMAR. Com relação às vagas de instituições titulares com 33 

cadeira no COMDEMA: 1- ACESA; 2- UFSC; 3- IAR; 4- SMS; 5- FLORAM. 34 

Esclareceu ainda que faltam ser ocupadas duas (2) vagas de instituições titulares e que 35 

será providenciado novamente o envio de convite.  Na sequência, o Sr. Eduardo deu 36 

prosseguimento a pauta, item “Aprovação da Ata Revisada da reunião Ordinária 37 

17/05/2022, sendo aprovada por unanimidade dos presentes com direito a voto. Ato 38 

contínuo, como segundo item da pauta “Apresentação de Ofício a ser encaminhado à 39 

superintendência da FLORAM, a superintendente, Sra. Beatriz Campos Kowalski, 40 

com a finalidade de buscar esclarecimento sobre o Fundo Municipal do Meio 41 

Ambiente (Lei Ordinária 8.290/2010) e a Política Municipal de EA (Lei Ordinária 42 
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5.481/1999), no que tange a destinação prevista no artigo 4º alínea “d” da Lei do 43 

Fundo e do Artigo 18 da Política Municipal de EA”. Sr. Eduardo destacou o 44 

encaminhamento prévio da minuta do ofício aos integrantes da CTEA para 45 

contribuições e aprovação via grupo whatsAapp. Agradeceu as contribuições 46 

recebidas e informou que o ofício já foi encaminhado à Superintendente da FLORAM 47 

pela secretária da CTEA/COMDEMA. Ato contínuo, Sr. Eduardo passou ao terceiro 48 

item da pauta “Diálogo sobre ações da CTEA em 2022, demandas da Conferência 49 

Municipal de EA (Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis e outras 50 

demandas)”. Sr. Eduardo informou aos novos integrantes da CTEA/COMDEMA que 51 

o material produzido na Conferência, atas, agenda e outras produções da CTEA, estão 52 

disponíveis no site do COMDEMA, link: 53 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smma/index.php?cms=20+anos+da+lei+5481+954 

9+++e+legal+++confere&menu=4&submenuid=1125#, página da Prefeitura. 55 

Salientou que esse item da pauta é justamente para retomar os assuntos já discutidos, 56 

para fortalecer os encaminhamentos com o propósito de colaborar na construção de 57 

políticas públicas voltadas à educação ambiental no município de Florianópolis, sendo 58 

esse, um dos papéis fundamentais da CTEA/COMDEMA. Na sequência, após amplo 59 

diálogo foi definido o encaminhamento de ofício à Câmara de Vereadores de 60 

Florianópolis, Assunto: Solicitação do Estudo de Mapas de Condicionante 61 

Ambientais e Capacidade de Suporte, como demanda da conferência. Eduardo 62 

esclareceu que já foi solicitado e até o momento não houve a apresentação.  Como 63 

último item da pauta, Assuntos Gerais, Sr. Eduardo abriu a palavra aos presentes. 64 

De posse da palavra a Sra. Silvane Dalpiaz (AAGTEA RH08) recomendou que a 65 

CTEA fizesse o encaminhamento de pedido de informações sobre o serviço que está 66 

sendo oferecido numa plataforma pela PMF, que se chama, “AMA FLORIPA”. 67 

Destacou que o serviço oferecido é de varrição, limpeza e educação ambiental. 68 

Desconhece se o “AMA Floripa” foi licitado, se a prestação dos serviços é por 69 

contrato, como são as relações trabalhistas das pessoas prestadoras desse serviço.  A 70 

recomendação é a título de informação, pois entende que esses serviços já eram 71 

ofertados pela COMCAP. Questionou ainda, como essa plataforma faz a seleção das 72 

pessoas para trabalhar educação ambiental no município. Sugeriu que a solicitação 73 

das informações seja endereçada ao COMDEMA para buscar os esclarecimentos 74 

junto à Secretaria competente.  Na sequência, o Sr. Rodrigo Franco (Instituto 75 

ÇARAKURA), discorreu sobre os serviços de compostagem recomendado que seja 76 

solicitado também, informações de como foi dimensionado o pagamento por serviço 77 

ambiental de compostagem no município de Florianópolis. Dando continuidade, Sr. 78 

Eduardo informou que foi indicado pela ACESA, para compor comissão instituída 79 

pelo COMSAB para Acompanhamento e Implantação do Comitê da Bacia 80 

Hidrográfica da Ilha de Santa Catarina (Unidade de Planejamento e Gestão - UPG 8.3 81 

– Ilha de Santa Catarina) e relembrou que será realizado o 13º Seminário de Educação 82 

Ambiental do GTEA RH 08 nos dias 24 e 25 de junho de 2022. O sr. Ricardo 83 

também aproveitou para repassar à todos o convite para o I Seminário Estadual sobre 84 

Políticas Municipais de Educação Ambiental que será organizado pela CTEA do 85 

CONSEMA e realizado no dia 30 de junho de 2022 de forma híbrida. Na sequência, o 86 
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Sr. Eduardo repassou os encaminhamentos da reunião conforme: 1) Ofício à Câmara 87 

de vereadores, solicitação do Estudo de Mapas de Condicionante Ambientais e 88 

Capacidade de Suporte; 2) Solicitação de informações ao COMDEMA sobre o projeto 89 

AMA FLORIPA; 3) Solicitação ao COMDEMA de informações acerca do 90 

dimensionado do pagamento por serviço ambiental de compostagem.  Por fim, nada 91 

mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a 92 

reunião às 15:55. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária 93 

Executiva da CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 94 

membros para todos os efeitos legais.  95 

 96 

 97 
Figura 1: Reunião Ordinária CTEA/COMDEMA Florianópolis (21/06/2022) 98 


