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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL – CTEA COMDEMA EM 18.10.2022  

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14:04 horas, reuniu-1 

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

http://meet.google.com/wps-uwyu-jax (OBS.: Reunião sem possibilidade de 3 

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

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

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

(FLORAM), Sr. Ricardo Cerruti Oehling (IAR), Sr. Marcelo Luiz Zapelini 7 

(SMMA/SGRS), Sra. Erika Cardoso (R3 ANIMAL), Sr. Rodrigo Franco (Instituto 8 

Çarakura). Presentes também a Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA Tânia da 9 

Silva Homem, completando dez (10) participantes, representando nove (09) 10 

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

Teixeira Garcia (SME), Graciane Corso (AAGTEA RH08). Pauta: 1. Aprovação da 12 

Ata: Reunião Ordinária (20.09.2022); 2. Repasses dos Ofícios encaminhados 13 

pela CTEA/COMDEMA; 3. Repasses do Grupo de Trabalho da proposta de 14 

Projeto da Rede/Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis para o 15 

FUNAMBIENTE; 4. Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião agradecendo a 16 

presença de todos, desejou uma boa tarde e assumiu a condução dos trabalhos na 17 

condição de presidente. Em seguida, iniciou a pauta da reunião. Como primeiro item, 18 

colocou-se em votação a ATA REVISADA da reunião ordinária de 20.09.2022.  19 

Aberta a votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Na sequência, dando 20 

continuidade à pauta, Eduardo passou ao segundo item, informando que foi 21 

encaminhado ao Comdema o oficio n. 015/2022/CTEA, cujo assunto foi deliberado na 22 

última reunião da CTEA, conforme:  “Ofício n. 015/2022/CTEA, Florianópolis/SC, 23 

10 de outubro de 2022, Ilmo. Senhor FÁBIO GOMES BRAGA, Secretário Municipal 24 

de Meio Ambiente, Presidente Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 25 

Florianópolis – COMDEMA, Assunto: Solicitar novo despacho e pedido de resposta 26 

aos Ofícios 053/2020 e 054/2020 do COMDEMA Florianópolis relativos aos 27 

encaminhamentos da 1ª Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis (1ª 28 
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CONFER.EA). Senhor Secretário, Cumprimentando-o cordialmente, a Câmara 29 

Técnica de Educação Ambiental do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 30 

de Florianópolis – CTEA/COMDEMA, por intermédio de seu presidente, vem por 31 

meio deste, solicitar novo despacho e pedido de resposta aos Ofícios 053/2020 e 32 

054/2020, destinados pelo COMDEMA para o Conselho da Cidade e para a Câmara 33 

de Vereadores de Florianópolis respectivamente em março de 2020, como 34 

encaminhamento da 1ª Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis (1ª 35 

CONFER.EA) realizada em maio de 2019. Considerando que os Ofícios 053/2020 e 36 

054/2020 tratam de demandas legítimas construídas oficialmente através da 1ª 37 

Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis (1ª CONFER.EA) e da Carta da 38 

1ª CONFER.EA realizada em 2019. Considerando que ainda não foram encaminhadas 39 

respostas aos Ofícios 053/2020 e 054/2020, e que estamos passando neste momento 40 

por um processo de revisão do Plano Diretor vigente. Solicita-se novo despacho do 41 

COMDEMA dos Ofícios 053/2020 e 054/2020 ao Conselho da Cidade e à Câmara de 42 

Vereadores de Florianópolis cujo encaminhamento propõe: “Reivindicar à Câmara de 43 

Vereadores e ao Conselho da Cidade que apresente o Mapa de Condicionantes 44 

Ambientais e da Capacidade de Suporte de Florianópolis antes da aprovação do PL 45 

que altera o Plano Diretor vigente na data atual (25/05/2019)”. Os Ofícios 053/2020 e 46 

054/2020 do COMDEMA seguem em anexo. Todas as informações referentes ao 47 

COMDEMA Florianópolis, à 1ª CONFER.EA e à CTEA/COMDEMA estão 48 

disponíveis através do seguinte link: 49 

https://www.pmf.sc.gov.br/entidades/smma/index.php?cms=apresentacao+++Comde50 

ma &menu=4&submenuid=1125. Certos de vossa colaboração, desde já agradecemos. 51 

EDUARDO SCHNITZLER MOURE, Presidente da CTEA/COMDEMA”. Após a 52 

leitura do ofício, Eduardo informou que o mesmo foi encaminhado ao COMDEMA 53 

e, que conversou com a Secretária Geral do Comdema, Dra. Beatriz CAMPOS 54 

KOWALSKI, sendo informado por ela que o Conselho da Cidade e o poder executivo 55 

já encaminharam nova minuta de plano diretor à Câmara de Vereadores em setembro 56 

de 2022. Esclareceu ainda que é possível acompanhar pelo link: 57 
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 https://www.cmf.sc.gov.br/proposicoes/Projetos-de-Leis-Complementares/2022/1/0/87314. 58 

Eduardo disse que diante da informação dada pela Dra. Beatriz, solicitou a ela que o 59 

ofício fosse pautado para deliberação na próxima reunião do Comdema para 60 

apreciação do envio à câmara de vereadores. Ato contínuo, Eduardo passou ao 61 

terceiro item da pauta “Repasses do Grupo de Trabalho da proposta de Projeto da 62 

Rede/Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis para o FUNAMBIENTE”. 63 

Eduardo passou a palavra ao Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC), que iniciou sua fala 64 

reforçando a finalidade do grupo de trabalho, criado para pensar na elaboração do 65 

Programa Municipal de Educação Ambiental, também com base no fórum e na rede 66 

de educadores ambientais do município, pensando nisso com o uso dos recursos do 67 

FUNAMBIENTE, para desenvolvimento de um site, uma plataforma. Esclareceu que 68 

foi realizada uma breve reunião onde foi elencado algumas prioridades para o grupo 69 

de trabalho, conforme: 1. Formulação de um projeto para solicitar os recursos do 70 

FUNAMBIENTE -  O grupo precisa elaborar a proposta, com a justificativa, ideia do 71 

plano de trabalho e orçamento; 2. Atualização do cadastro dos educadores ambientais 72 

de Florianópolis. Na última Conferência foi feito um cadastro para o envio dos 73 

convites, sugestão usar esse como base para atualização. Os dados estão disponíveis 74 

no Google Forms. 3. Prospectar as pessoas e instituições bem como os trabalhos que 75 

estão desenvolvendo com relação a temática Educação Ambiental no Município. 76 

Destacou a importância desses dados para se ter um diagnóstico e, como Câmara 77 

Técnica do Conselho, entende que a CTEA tem a responsabilidade de dar esse suporte 78 

ao município para o planejamento da Educação Ambiental. Rodrigo disse que na 79 

reunião surgiram outros pontos, como a utilização de bases da UFSC, pois eles já tem 80 

uma plataforma pronta com muitas ferramentas. Na sequência, Rodrigo Franco 81 

(Instituto Çarakura), trouxe a perspectiva do NEAMB, informando do projeto que se 82 

chama “Educação Ambiental e Extensão Universitária para Sustentabilidade”, esse 83 

projeto é sempre renovado para garantir as bolsas para os alunos que atuam no Núcleo 84 

de Educação Ambiental da UFSC e, que entende uma possibilidade, usar no projeto a 85 

inserção do suporte da UFSC. Eduardo disse que entende que garantir a parceria com 86 



 

 

     
 

4 
 

        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
a UFSC como instituição é importante, em especial na questão do fórum, suporte 87 

técnico, fortalecendo a rede/projeto. Na sequência do debate, foi deliberado o Sr. 88 

Rodrigo Mohedano (UFSC), como coordenador do grupo de trabalho. Rodrigo 89 

Mohedano (UFSC), disse que vai pensar uma agenda para as reuniões de trabalho do 90 

grupo, deixando planejado desde já o dever de casa, escrever a minuta do projeto para 91 

submeter ao fundo, com as orientações do grupo, justificativa, objetivo e orçamentos. 92 

Sugeriu a criação de um documento compartilhado para que todos possam dar suas 93 

contribuições. Rodrigo Franco (Instituto Çarakura) sugeriu a criação do documento 94 

no drive e se colocou à disposição para ser vice coordenador para ajudar. Ricardo 95 

Cerruti (IAR), se colocou à disposição para colaborar com os orçamentos. 96 

Alexandra Birolo (Instituto Ekko Brasil), destacou a importância da identidade visual 97 

da rede. Rodrigo Mohedano (UFSC) disse que entende que isso já deve ser 98 

considerado no projeto/orçamento. Marcelo (SMMA/SGRS), sugeriu que antes ou 99 

concomitante às demais discussões sobre site que se fizesse uma curadoria e 100 

inventário dos conteúdos existentes e especificando o que terá no site. Eduardo, disse 101 

que isso já está como prioridade estabelecida pelo grupo na primeira conversa e quem 102 

quiser contribuir enviando ideias, serão muito bem vindas, para a construção coletiva 103 

do projeto. Finalizando esse item da pauta, Eduardo, sugeriu que o projeto seja 104 

apresentado para deliberação na próxima reunião da CTEA para encaminhamento ao 105 

COMDEMA. Eduardo, perguntou à Sra. Maria Aparecida (FLORAM) se tinha 106 

conhecimento se a comissão do FUNAMBIENTE já havia realizado reunião. Maria 107 

Aparecida (FLORAM), disse que não houve reunião e que está pensando em elaborar 108 

uma comunicação interna – CI da DEPEA à comissão do FUNAMBIENTE, 109 

solicitando informação de quando haverá reunião, para trazer essa informação na 110 

próxima reunião da CTEA, em novembro. Na sequência como último item da pauta, 111 

Assuntos Gerais, Eduardo abriu a palavra aos presentes. Alexandra Birolo 112 

(Instituto Ekko Brasil), informou que está acompanhando o 8º Fórum do Pacto de 113 

Milão e recomendou a participação. Eduardo informou que sábado pela manhã vai 114 

acontecer a segunda expedição “Abrace o Rio Vermelho”, com atividade de 115 
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caminhada e, também, na próxima semana, vai acontecer o webinario GTEA. Por fim, 116 

Eduardo reforçou o encaminhamento principal para a próxima reunião (22/11) que 117 

será o GT trazer o projeto mais estruturado, para os últimos refinamentos na CTEA e 118 

finalização para o encaminhamento para o COMDEMA/ FUNAMBIENTE. Nada 119 

mais havendo a tratar, Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 120 

14:53. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária Executiva da 121 

CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros para 122 

todos os efeitos legais. 123 
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