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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 06 DE 

JULHO DE 2021 

1 Ao sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, as 14h05min, reuniu-se a Câmara Técnica 
2 de Educação Ambiental - CTEA, remotamente, onde compareceram os seguintes representantes: 
3 Sr. Eduardo Moure e Sra. Stefania Hofmann representantes da ACESA, Sr. Rodrigo Mohedano e  
4 Sra. Alessandra Fonseca representantes da UFSC, Sr. Ricardo Oehling e Isabela Kerber  
5 representantes do IAR, Sr. Alexandre Saydelles representante da SME, Sra. Silvane Dalpiaz do  
6 Carmo representante da AAGTEA, Sra. Letícia Zampieri representante da R3 Animal,  Sr. Rodrigo  
7 Franco representante do Instituto Çarakura, Sr. Rogério Santos da Costa representante  da CME e  
8 Sra. Mariana Zorzo representante do Instituto Écoletivo. Também estava presente o Sr.  Tiago  
9 Bischoff  secretário do COMDEMA e da CTEA e, como convidadas, participaram da reunião  a  
10 Sra. Gloria Clarice Martins da COMCAP e a Sra. Leana Bernardi do IAR. Pauta: 1. Informes Gerais  
11 e Contextualização dos trabalhos da CTEA; 2. Eleição de presidente da CTEA; e 3.  Aprovação da  
12 ATA da reunião da CTEA de dezembro de 2020. O Sr. Tiago iniciou a reunião dando boas vindas  
13 aos participantes e passando a palavra para a Sra. Silvane que apresentou o primeiro ponto de pauta  
14 contextualizando a situação atual da CTEA e lembrando de algumas demandas da CTEA que  
15 ficaram paralisadas como a construção do Fórum de Educadores Ambientais de Florianópolis e  
16 encaminhamentos da Conferência Municipal de Educação Ambiental (CONFERE.EA) realizada em  
17 2019.  O Sr. Rodrigo Mohedano reforçou que essas demandas devem ser revistas e encaminhadas o  
18 mais urgente possível. A Sra. Glória informou que a Educação Ambiental (EA) na COMCAP agora  
19 virou uma Diretoria dentro da Secretaria de Resíduos Sólidos e Saneamento. A Sra. Silvane  
20 informou que na Floram o Departamento de Educação Ambiental (DEPEA) foi extinto e a EA na  
21 Floram está dentro do Departamento de Unidades de Conservação (DEPUC) com foco na EA dentro  
22 das Unidades de Conservação (UCs) Municipais e não mais de forma transversal em todos os setores  
23 de atuação da Floram. A Sra. Silvane também comentou da preocupação com a falta de indicação  
24 de representantes para o COMDEMA como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (sem  
25 suplente) e a Câmara de Vereadores que não teve representantes indicados, e também da falta de  
26 indicação de representantes da Floram para a CTEA. Posteriormente, deu-se sequência à pauta,  
27 iniciando o processo de eleição do novo presidente da CTEA. As instituições da  CTEA com  
28 representantes presentes na eleição eram as seguintes: ACESA, UFSC, IAR e Secretaria  Municipal  
29 de Educação (essas com cadeira no COMDEMA), e o Conselho Municipal de Educação (CME), R3  
30 Animal, Instituto Çarakura, AAGTEA e Instituto Écoletivo (instituições convidadas para compor a  
31 CTEA). O Sr. Eduardo Moure representante da ACESA foi eleito o novo presidente da ACESA por  
32 unanimidade. O Sr. Eduardo, com a palavra, fez um breve discurso contextualizando os objetivos  
33 da CTEA e da EA, falou também da necessidade de fortalecermos essa Câmara Técnica e a EA  
34 neste momento crucial para a humanidade, ao mesmo tempo em que ela tem sido cada vez mais  
35 deixada de lado não só em Florianópolis mas em todos os níveis governamentais. Seguindo para o  
36 próximo ponto de pauta, foi colocada em votação a aprovação da Ata da Reunião de dezembro de  
37 2020, aprovada por unanimidade. Encerando os pontos de pauta o Sr. Eduardo abriu o diálogo para  
38 sugestões de encaminhamentos para a CTEA, onde foram foram propostos e aprovados por  
39 unanimidade dois encaminhamentos, são eles: 1. realizar uma apresentação da CTEA para o  
40 COMDEMA e CTJUR, mostrando a importância da CTEA, seus objetivos e trabalhos realizados e  
41 convidando as instituições do COMDEMA a preencher as vagas disponíveis na CTEA; e 2. construir  
42 um documento elencando as principais demandas e encaminhamentos e atividades pendentes da  
43 CTEA. O Sr. Eduardo se comprometeu a entrar em contato com o representante da ACESA no  
44 COMDEMA para solicitar a participação na reunião para apresentação do CTEA no COMDEMA.  
45 Os membros da CTEA se comprometeram a construir o documento das demandas coletivamente de  
46 forma virtual. Não tendo mais nada a tratar, o Sr. Eduardo Moure encerrou a reunião as 16h25min.  
47 Esta Ata foi redigida por Eduardo Moure, representante da ACESA e atual presidente da CTEA,  
48 que a submeterá à apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 
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Figura 1: Reunião da CTEA do COMDEMA de Florianópolis/SC (06/07/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


