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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL – CTEA COMDEMA EM 16.08.2022  

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

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

link: http://meet.google.com/idw-uqyn-msf (OBS.: Reunião sem possibilidade de 3 

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

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

(UFSC), Sra. Alessandra Birolo (Instituto Ekko Brasil), Sra. Maria Aparecida 6 

Cabral de Sá (FLORAM), Sra. Rosangela Teixeira Garcia (SME). Presentes 7 

também a Sra. Beatriz Campos Kowalski, Superintendente da Fundação Municipal 8 

do Meio Ambiente – FLORAM e a Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA 9 

Tânia da Silva Homem, completando oito (8) participantes, representando seis (6) 10 

instituições efetivas da CTEA/COMDEMA. Justificaram ausência: Sra. Letícia 11 

Zampieri (R3 ANIMAL), Sra. Graciane Corso (AAGTEA RH08), Sr. Ricardo 12 

Cerruti Oehling (IAR). Pauta: 1. Aprovação da Ata: Reunião Ordinária 13 

(19/07/2022); 2. Convite à Dra. Beatriz, Superintendente da Floram e Gestora 14 

do FUNAMBIENTE para apresentar à Câmara Técnica de Educação 15 

Ambiental CTEA o FUNAMBIENTE; 3. Resgate dos Ofícios 053/2020 e 16 

054/2020 para solicitar que sejam incluídos como assuntos em pauta na 17 

reunião do COMDEMA e do Conselho da Cidade antes da finalização do 18 

processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Florianópolis; e 4. 19 

Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, 20 

desejou uma boa tarde e assumiu a condução dos trabalhos na condição de 21 

presidente. Em seguida, iniciou a pauta da reunião. Como primeiro item, colocou-22 

se em votação a ATA REVISADA da reunião ordinária de 19/07/2022.  Aberta a 23 

votação a ATA foi aprovada pela unanimidade dos votantes. Registrando 24 

abstenção dos representantes das instituições FLORAM e UFSC que não estavam 25 

presentes na reunião. Na sequência, dando continuidade à pauta, Eduardo passou 26 

a palavra a Dra. Beatriz, Superintendente da Floram. Dra. Beatriz agradeceu ao 27 

convite, parabenizou os membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental pelo 28 

trabalho, na pessoa do presidente Eduardo e também a Secretaria Executiva. Ato 29 

contínuo, Dra. Beatriz discorreu sobre o FUNAMBIENTE. Finda a apresentação, 30 

Eduardo agradeceu a disponibilidade da Dra. Beatriz e abriu a palavra aos 31 

presentes. Após amplo diálogo sobre o assunto, sendo apresentadas dúvidas e 32 

sugestões pelos membros da CTEA, em especial a sugestão para que o comitê 33 

gestor do Fundo possa criar /estabelecer os protocolos e divulgar os critérios para 34 

submissão de projetos para acesso aos recursos, ficou estabelecido o 35 

encaminhamento conforme: Encaminhar ao COMDEMA ofício com proposta 36 

de criação do Fórum Municipal de Educação Ambiental com recursos do 37 

FUNAMBIENTE (assunto deliberado na Conferência de Educação 38 

Ambiental). Rodrigo (UFSC) destacou que essa demanda da criação do Fórum 39 

surgiu na Conferência de Educação Ambiental e, que entende bastante pertinente a 40 
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viabilidade do fórum com os recursos do FUNAMBIENTE. Salientou que o fórum 41 

foi pensado com o objetivo da construção do Programa Municipal de Educação 42 

Ambiental. O município de Florianópolis tem Política Municipal, todavia, não tem 43 

o programa e, o programa visa ter as ações de políticas ambientais coordenadas 44 

com os objetivos. Assim, a ideia do fórum não é apenas para se ter uma rede de 45 

educadores ambientais, mas para que essa rede possa de fato construir o Programa 46 

de forma participativa. Ato contínuo, Eduardo agradeceu a presença da Dra. 47 

Beatriz, destacando a importância da gestora do fundo estar aberta ao diálogo para 48 

seguir construindo os caminhos para viabilizar projetos no âmbito ambiental, 49 

colocando a CTEA a disposição para contribuir no que for necessário.  Agradeceu 50 

as contribuições de todos os membros da CTEA e passou ao terceiro item da pauta 51 

“Resgate dos Ofícios 053/2020 e 054/2020”. Eduardo esclareceu acerca dos 52 

ofícios encaminhados por e-mail em novembro de 2020 e sem resposta até o 53 

momento. Disse que o ofício foi resultado da Conferência que ocorreu em 2019. A 54 

ideia foi trazer os ofícios para a reunião da CTEA, informando que não houve 55 

resposta, e propor deliberação pelo envio novamente através do Comdema. Após 56 

diálogo sobre o encaminhamento, foi aprovado. Na sequência como último item da 57 

pauta, Assuntos gerais, Eduardo compartilhou a lista dos membros que integram a 58 

CTEA/COMDEMA, destacando que de acordo com o Regimento Interno da 59 

CTEA ela é formada com 5 (cinco) a 7 (sete) membros titulares do COMDEMA e 60 

5 (cinco) a 7 (sete) representantes de organizações convidadas que trabalham com 61 

EA em Florianópolis/SC, sendo que ainda constam 2 vagas livres dos 62 

representantes titulares do COMDEMA e , a vaga do Conselho Municipal de 63 

Educação pela saída do seu  representante.   Após diálogo sobre o assunto foi 64 

deliberado encaminhar ofício ao Conselho Municipal de Educação, ao IMA e a 65 

SMMA para manifestação de interesse e indicação de representante para compor a 66 

CTEA/COMDEMA. Não havendo manifestação de interesse por parte dessas 67 

instituições, ficou definido as entidades CASAN e Ecopaerve para serem 68 

convidadas.  Na sequência, Eduardo repassou os encaminhamentos da reunião 69 

conforme: 1. Encaminhar ao COMDEMA ofício com proposta de criação do 70 

Fórum Municipal de Educação Ambiental com recursos do FUNAMBIENTE 71 

(assunto deliberado na Conferência de Educação Ambiental em 2019); 2. 72 

Reiterar a solicitação de envio dos Ofícios 053/2020 e 054/2020; 3. 73 

Encaminhar ofício ao Conselho Municipal de Educação, IMA e SMMA para 74 

manifestação de interesse e indicação de representante para compor a 75 

CTEA/COMDEMA. Não havendo manifestação de interesse por parte dessas 76 

instituições, ficou definido as entidades CASAN e Ecopaerve para serem 77 

convidadas. Por fim, nada mais havendo a tratar, Eduardo agradeceu a presença de 78 

todos e encerrou a reunião às 15:55. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva 79 

Homem, Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA, que a submeterá à 80 

apreciação e aprovação dos membros para todos os efeitos legais. 81 
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