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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – 

CTEA COMDEMA EM 19/07/2022  

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniu-se a 1 

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

http://meet.google.com/mqz-vcdx-uro (OBS.: Reunião sem possibilidade de 3 

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

Eduardo Moure e Sra. Stefânia Hofmann (ACESA), Sra. Letícia Zampieri (R3 5 

ANIMAL), Sr. Rodrigo Franco (Instituto ÇARAKURA), Sra. Marilei Grams 6 

(SMS), Sra. Silvane Dalpiaz (AAGTEA), Sr. Ricardo Cerruti Oehling (IAR). 7 

Presentes também a Secretária Executiva da CTEA/COMDEMA Tânia da Silva 8 

Homem, completando oito (8) participantes, representando seis (6) instituições 9 

efetivas da CTEA/COMDEMA. Justificou ausência: Sra. Rosângela Teixeira 10 

Garcia (SME). Pauta: Aprovação da Ata: Reunião Ordinária (21/06/2022); 2. 11 

Assuntos Gerais. Eduardo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, 12 

desejou uma boa tarde e assumiu a condução dos trabalhos na condição de 13 

presidente. Em seguida, iniciou a pauta da reunião. Como primeiro item, colocou-14 

se em votação a ATA REVISADA da reunião ordinária de 21/06/2022.  Aberta a 15 

votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Registrando a abstenção da Sra. 16 

Stefânia Hofmann (ACESA) que não estava presente.  Como segundo item da 17 

pauta “Assuntos Gerais”, Eduardo informou acerca da conversa com a Dra. 18 

Beatriz Campos Kowalski, Superintendente da FLORAM, sobre o oficio 19 

encaminhado a ela pela CTEA, Ofício n. 010/2022/CTEA, enviado em 17.06.2022, 20 

assunto: Pedido de explicações em relação ao encaminhamento de Projetos de 21 

Educação Ambiental ao Fundo Municipal de Meio Ambiente (FUNAMBIENTE). 22 

Eduardo informou que A Dra. Beatriz se colocou à disposição para participar na 23 

próxima reunião da CTEA para tratar desse assunto. Destacou a importância de 24 

estabelecer esse assunto como ponto da pauta, pois entende que a CTEA pode 25 

contribuir para construir caminhos que possibilitem viabilizar projetos de EA com 26 

financiamento através do Fundo e, também, trazer à câmara técnica a fala da 27 

gestora do FUNAMBIENTE. Na sequência, Rodrigo (Çarakura) enfatizou seu 28 

contentamento com a disponibilidade da Superintendente para participação na 29 

próxima reunião da CTEA para tratar do assunto encaminhado no ofício. Silvane 30 

Dalpiaz (AAGTEA), salientou a importância de aproveitar essa demanda para 31 

construir juntos a 2ª Conferência, discutindo como se pensa o investimento em 32 

projetos de Educação Ambiental na cidade, a partir do COMDEMA, do Fundo e da 33 

Conferência Municipal de Educação Ambiental. Entende o momento como uma 34 

janela de oportunidades. Eduardo, citou também a questão do Seminário de 35 

Educação Ambiental que foi organizado pelo CONSEMA, onde o Sr. Ricardo do 36 

IAR participou na facilitação do seminário. No seminário foi mostrado alguns 37 

caminhos de como os municípios estão trabalhando a questão “Educação 38 

Ambiental”, enfatizando que passa muito pelo financiamento e pela aplicação das 39 

leis.  Ato contínuo, Eduardo informou que foi elaborada uma lista de controle de 40 

presença para registrar o controle de participação dos membros da CTEA em 41 
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cumprimento ao Regimento Interno e, que está disponível no drive. A ideia é 42 

monitorar para estimular a presença e participação de todos. Ato contínuo, 43 

Eduardo informou que com relação às deliberações da última reunião para envio 44 

de ofícios à Câmara de vereadores, solicitando o Estudo de Mapas de 45 

Condicionante Ambientais e Capacidade de Suporte e ao COMDEMA solicitando 46 

informações sobre o projeto AMA FLORIPA e acerca do dimensionamento do 47 

pagamento por serviço ambiental de compostagem, esclareceu que não houve o 48 

envio dos ofícios. De posse da palavra, Silvane destacou que o ofício para a 49 

Câmara de Vereadores não seria um novo ofício, sugeriu que fosse solicitado 50 

resposta ao ofício já enviado anteriormente pelo antigo Secretário da SMDU, 51 

também presidente do Comdema à época.  Após amplo debate sobre a proposta de 52 

encaminhamento ou não dos ofícios, foi deliberado por resgatar o ofício enviado à 53 

época à Câmara de vereadores e reiterar a solicitação de resposta. Silvane destacou 54 

que o presidente da CTEA deve solicitar inclusão na pauta da reunião do 55 

COMDEMA para submeter o ofício à apreciação e aprovação do plenário, e que, o 56 

ofício somente poderá ser enviado à Câmara de Vereadores após a aprovação do 57 

plenário do Comdema. A secretária informou que todo assunto que por questão 58 

regimental deva ser deliberado no plenário do Comdema é encaminhado à Dra. 59 

Beatriz, Secretária Geral do Comdema, para inclusão na pauta. Ato contínuo, 60 

Silvane informou que participa da REBEA, como facilitadora nacional da Rede 61 

Mar, que envolve todas as instituições que têm trabalhado nos municípios costeiros 62 

em relação aos oceanos e mares. Enfatizou que foi disponibilizado na revista o link 63 

de acesso a audiência pública e ao dossiê do desmonte da Política Nacional de 64 

Educação Ambiental, para que as pessoas possam ter acesso às informações. 65 

Destacou que neste momento de organização dos planos de governo, tanto 66 

Estadual como Federal, existe a possibilidade de estarem contatando os candidatos 67 

para apresentarem as demandas de EA a nível Estadual e Nacional. Informou que 68 

enquanto rede, através da REBEA, foi encaminhado alguns documentos nas 69 

plataformas que estão abertas para receber essas contribuições. Enquanto 70 

Município e Estado estão acionando os elos para se manifestarem junto aos 71 

candidatos locais para inclusão em pauta de discussão política, a questão da 72 

Educação Ambiental no âmbito municipal e estadual. Fez uma solicitação para que 73 

cada um possa estar contribuindo nesse sentido. Informou que existe um 74 

documento composto por uma lista de itens e se prontificou a disponibilizar a 75 

quem tiver interesse, reforçando a importância de cada um na participação, 76 

ajudando a trazer em pauta nos planos de governo a discussão de EA. Eduardo, 77 

agradeceu as informações da Silvane e, solicitou que fosse disponibilizado o 78 

material. Eduardo informou que está participando da Comissão CBH, e das 79 

deliberações feitas até o momento. Por fim, Eduardo repassou os 80 

encaminhamentos conforme: 1. Resgatar o ofício n. 053/2020 para então, 81 

solicitar a inclusão do assunto em pauta do Comdema; 2. Convite a Dra. 82 

Beatriz para participação na próxima reunião, assunto FUNAMBIENTE. 83 
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Nada mais havendo a tratar, Eduardo agradeceu a presença de todos e encerrou a 84 

reunião às 15:34. Esta Ata foi redigida por Tânia da Silva Homem, Secretária 85 

Executiva da CTEA/COMDEMA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 86 

membros para todos os efeitos legais.  87 

 88 


