CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS
Câmara Técnica Educação Ambiental - CTEA
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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 04 DE
AGOSTO DE 2020
Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às 14h03min, reuniu-se a Câmara Técnica
de Educação Ambiental - CTEA, remotamente, onde compareceram os seguintes representantes:
Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins
representante da COMCAP, Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da UFSC, Sra.
Stefânia Hofmann Mohedano representante da ACESA, Sr. Eduardo Schnitzler Moure
representante da ACESA, Sr. Alexandre P. Saydelles representante da SME, Sra. Patrícia Neves
de Oliveira representante do Sítio Çarakura, Sr. Rogério Santos da Costa representante da CME,
Sra. Èrika Cardoso da Silva representante da R3 Animal e Sra. Alessandra Bez Birolo
representante da Ekko Brasil. Como convidados Sra. Alexandra Klen representante da
AMOSAC, e o Sr. Getulio Damoreira Neto representante da AMOSAC. Sra. Silvane - iniciou a
reunião desejando uma boa tarde a todos, em seguida realizou uma breve apresentação tendo em
vista a presença dos convidados da AMOSAC. Com a palavra Sra. Alexandra – iniciou
apresentação sobre o projeto CITRUS. Pautou os pontos importantes em detalhes. O objetivo e
transformar o terminal do Saco dos Limões em um eco ponto modelo para a cidade de
Florianópolis, sendo que algumas medidas já foram iniciadas. O projeto foi elaborado em
pareceria com UFSC e AMOSAC. Apresentação disponível em PDF. Tiveram alguns
questionamentos, os quais foram devidamente respondidos. Ao fim foram ressaltados diversos
elogios referentes ao projeto. Como encaminhamento o assunto será discutido em próxima
reunião. Sra. Silvane – como próximo ponto de pauta iniciou-se a leitura do ofício a ser
encaminhado ao Sr. Nelson, Presidente do COMDEMA.Foram feitas as devidas correções e o
mesmo foi aprovado. O objetivo e solicitar autorização para realizar o primeiro Fórum de
Educação Ambiental. Sra. Alessandra – como informe apresentou informações sobre o dia
internacional da Terra. Sra. Glória – o Ecoponto do Sacos dos Limões foi implantado em virtude
da pandemia, mas faz parte de uma rede que está sendo implantada na cidade. Além disso estão
sendo ampliados os PEVs de Vidro e realizados projetos de valorização dos resíduos orgânicos,
com recursos captados no estado e no governo federal. Estão acontecendo webnarios que
apresentam esses projetos, estes materiais estão disponível no canal da Comcap no "Youtube".
Maiores informações serão disponibilizadas via "whatssapp". Sra. Silvane – informo sobre a
abertura de cursos sobre o ecossistema, inscrições abertas. Outro informe é a formação
continuada do GTEA, está aberta a instituições do GTEA. Como último ponto de pauta temos a
escolha de um coordenador para as próximas reuniões, devido ao afastamento da Presidência
devido as eleições em novembro. Aberta a votação, ficou decidido realizar um rodízio, ou seja, a
cada reunião será eleito um coordenador. Como coordenador para a próxima reunião foi
escolhida a Sra. Alessandra. Sr. Alexandre – sugiro fazer uma lista de presença via documento
"google". Todos concordaram, sendo o Sr. Alexandre encarregado de ajudar na elaboração da
lista. Foi o relatório. Sendo este o último ponto da pauta a Sra. Silvane agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada às 15:42h. Devido à reunião ser online não
há gravação. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do
COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros da CTEA para
todos os efeitos legais.
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