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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 03 DE 

NOVEMBRO DE 2020 

Ao terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às 14h09min, reuniu-se a Câmara 1 

Técnica de Educação Ambiental - CTEA, remotamente, onde compareceram os seguintes 2 

representantes: Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Tamara Aparecida 3 

Gaia representante da COMCAP, Sra. Marilei Bilistki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo 4 

de Almeida Mohedano representante da UFSC, Sra. Stefânia Hofmann Mohedano representante 5 

da ACESA, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sr. Alexandre P. Saydelles 6 

representante da SME, Sra. Letícia Aparecida Zampieri Costa representante da R3 Animal, Sra. 7 

Patrícia Neves de Oliveira represente do Sítio Çarakura, e Sra. Alessandra Bez Birolo 8 

representante da Ekko Brasil. Como convidado Sr. Rodrigo Franco do Sítio Çarakura. Sra. 9 

Alessandra - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Passando em seguida aos 10 

Informes Grais: Tiago – informou que as cartas "compromissos" foram aprovadas pelo 11 

Conselho, e irão ser enviadas ainda esta semana. Outro ponto é sobre o retorno da Sra. Silvane, 12 

provavelmente este se dará na próxima reunião, por este motivo não coloquei em pauta a votação 13 

de um coordenador. Sra. Alessandra – era importante provocar uma discussão sobre a crise 14 

hídrica em Santa Catarina. Sra. Patrícia – podíamos realizar um debate dentro da CTEA mesmo, 15 

essa ideia eu penso que é a melhor sugestão. Sr. Rodrigo – concordo com uma apresentação mas 16 

acho mais importante aproveitar o assunto para fixar um programa de educação ambiental 17 

voltado para o problema, o qual do meu ponto de vista e recorrente e não pontual. Sra. 18 

Alessandra – trouxe alguns fatores que contribuem para o aquecimento global. Como 19 

encaminhamento o Senhores Rodrigos e Sr. Batata se comprometerão em realizar uma 20 

apresentação para CTEA. Sr. Rodrigo M. – sugeriu planejar primeiro, e depois apresentar o 21 

material. Sra. Glória – entendo que apresentação deva ser para subsidiar a CTEA, assim vamos 22 

poder saber o que fazer para educação ambiental. Sr. Rodrigo Faro – propôs de apresentar parte 23 

de seu TCC o qual foi direcionado a este assunto na próxima reunião. Todos concordaram com a 24 

proposta. Em seguida conforme pauta foi colocada em votação ATA de setembro. Ata aprovada 25 

por unanimidade. Foi o relatório. Sendo este o último ponto da pauta a Sra. Alessandra 26 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada às 15:03h. Devido 27 

à reunião ser online não há gravação. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, 28 

Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros da 29 

CTEA para todos os efeitos legais. 30 
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