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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL – CTEA COMDEMA EM 20.09.2022  

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

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

http://meet.google.com/ttb-ewod-nxd (OBS.: Reunião sem possibilidade de gravação). 3 

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

(ACESA), Sra. Marilei Grams (SMS), Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), Sra. 5 

Alessandra Birolo (Instituto Ekko Brasil), Sra. Maria Aparecida Cabral de Sá 6 

(FLORAM), Sra. Rosangela Teixeira Garcia (SME), Sra. Letícia Zampieri (R3 7 

ANIMAL), Sra. Graciane Corso (AAGTEA RH08), Sr. Ricardo Cerruti Oehling 8 

(IAR), Sr. Rodrigo Franco (Instituto Çarakura), Sra. Bruna Paixão (Instituto 9 

Çarakura), Sr. Marcelo Luiz Zapelini (SMMA/SGRS). Presentes também a Secretária 10 

Executiva da CTEA/COMDEMA Tânia da Silva Homem, completando treze (13) 11 

participantes, representando dez (10) instituições efetivas da CTEA/COMDEMA. 12 

Pauta: 1. Aprovação da Ata: Reunião Ordinária (16/08/2022); 2. Homologação 13 

das indicações para compor a Câmara Técnica de Educação Ambiental: 2.1 14 

Instituto Ekko Brasil, Sra. Elisa Bacci (suplente); 2.2. Instituto Çarakura – 15 

Rodrigo de Pinho Franco (Titular) e Bruna Fante Paixão (suplente), e ofício n. 16 

049-2022; 2.3. SMMA/SGRS, Sra. Daiana Andréia Bastezini como titular e o Sr. 17 

Marcelo Luiz Zapelini como suplente. 3. Construção colaborativa de uma 18 

proposta inicial e criação de Grupo de Trabalho para encaminhar proposta de 19 

Projeto de Criação de Fórum/Rede de Educadores Ambientais de Florianópolis 20 

ao FUNAMBIENTE; e 4. Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião agradecendo 21 

a presença de todos, desejou uma boa tarde e assumiu a condução dos trabalhos na 22 

condição de presidente. Em seguida, iniciou a pauta da reunião. Como primeiro item, 23 

colocou-se em votação a ATA REVISADA da reunião ordinária de 16.08.2022.  24 

Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Na sequência, dando 25 

continuidade à pauta, Eduardo colocou em apreciação a nominata dos indicados para 26 

a Câmara Técnica de Educação Ambiental pelas instituições, conforme: Instituto 27 

Ekko Brasil, Instituto Çarakura e SMMA/SGRS, sendo homologadas por todos. 28 
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Eduardo salientou que foram enviados através da secretaria do COMDEMA, os 29 

ofícios convites n.  012/2022/CTEA/COMDEMA e 013/2022/CTEA/COMDEMA 30 

para as instituições IMA e Conselho Municipal de Educação - CME, respectivamente. 31 

Trata-se de convite para que as instituições indiquem representantes para integrarem a 32 

CTEA/COMDEMA, sendo que não houve resposta até o momento. Ato contínuo, 33 

Eduardo deu as boas-vindas aos novos integrantes, solicitou uma breve apresentação 34 

de todos e, na sequência, passou ao terceiro item da pauta, “Construção colaborativa 35 

de uma proposta inicial e criação de Grupo de Trabalho para encaminhar proposta de 36 

Projeto de Criação de Fórum/Rede de Educadores Ambientais de Florianópolis ao 37 

FUNAMBIENTE”. Maria Aparecida (FLORAM), informou que o DEPEA/Floram 38 

está buscando estimular que a comissão do FUNAMBIENTE se reúna para trabalhar 39 

na criação de um Edital para acesso aos recursos do fundo de Projetos de Educação 40 

Ambiental, ela solicitou aos presentes que tendo modelos de editais, encaminhem para 41 

seu e-mail. Alessandra (Instituto Ekko Brasil), sugeriu resgatar a carta da 42 

conferência, onde trata da rede de educadores, do fórum e as diretrizes para o escopo 43 

do projeto que será elaborado. Sugeriu ainda, Plano de Comunicação, Rede/ 44 

cadastro/Plataforma Virtual/ Podcast/ identidade virtual. Rodrigo (UFSC), destacou a 45 

importância de criar um Programa Municipal de Educação. Após amplo diálogo sobre 46 

o assunto, foram levantadas algumas ideias de pontos importantes que essa Rede de 47 

Educadores Ambientais deve pensar nessa futura proposta, tais como: uma proposta 48 

de Projeto ligada à extensão da UFSC com bolsas de extensão para fomentar a Rede; 49 

um cadastro e um fórum com educadores ambientais, movimentos e instituições; uma 50 

plataforma virtual com fórum de diálogo, banco de metodologias e boas práticas 51 

ligadas à educação ambiental, um ambiente/espaço virtual para fomentar a educação 52 

ambiental nas Escolas; e agenda de formações e eventos comum compartilhada, 53 

promoção de diálogos permanentes com a comunidade e formação de professores e 54 

educadores nas temáticas ambientais. Também definiu-se a composição do grupo de 55 

trabalho para aprofundar e detalhar a proposta, conforme: Eduardo Moure (ACESA); 56 

Rodrigo Mohedano (UFSC), Alessandra Birolo (Instituto Ekko Brasil), Rodrigo de 57 
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Pinho Franco e Bruna Fante Paixão (Instituto Çarakura), Rosangela Teixeira Garcia 58 

(SME). Sr. Rodrigo (Instituto Çarakura) disse que faria contato com o Núcleo de 59 

Educação Ambiental da UFSC -  NEAMB, para convidar os interessados em compor 60 

esse grupo de trabalho. Na sequência como último item da pauta, Assuntos gerais, 61 

Eduardo abriu a palavra aos presentes. Ninguém fez uso da palavra. Ato contínuo, 62 

Eduardo informou que foram realizadas as oficinas de formação dos Comitês de 63 

Bacias da Ilha de SC de acordo com o cronograma estabelecido e divulgado. Por fim, 64 

nada mais havendo a tratar, Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a 65 

reunião às 15:47. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária 66 

Executiva da CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 67 

membros para todos os efeitos legais. 68 
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