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        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – CTEA  

COMDEMA EM 08/02/2022  

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, reuniu-1 

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

http://meet.google.com/kqb-rpjk-gcd (OBS.: Reunião sem possibilidade de 3 

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

Eduardo Moure (ACESA), Sra. Stefania Hofmann (ACESA), Sr. Rodrigo 5 

Mohedano (UFSC), Sr. Ricardo Oehling (IAR), Sra. Letícia Zampieri (R3 6 

ANIMAL), Sr. Rodrigo Franco (Instituto ÇARAKURA), Sr. Rogério Santos da 7 

Costa (CME), Sra. Mariana Zorzo (Instituto ECOLETIVO), Sra. Isabela Andrade,  8 

Sra. Graciane Corso (AAGTEA RH 08) e a secretária executiva do COMDEMA e 9 

da CTEA Sra. Tânia da Silva Homem, completando (11) participantes. Pauta: 1. 10 

Aprovação da Ata da Reunião Ordinária (06/07/2021); 2. Confirmação das 11 

instituições participantes da CTEA e seus representantes; 3.  Discussão e 12 

aprovação do Calendário e Plano de Trabalho CTEA 2022; 4. Assuntos 13 

Gerais (Informes gerais e contextualização, retomada dos trabalhos CTEA).  14 

Sr. Eduardo iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, desejou uma boa 15 

tarde e assumiu a condução dos trabalhos. Na sequência, solicitou aos presentes 16 

uma breve apresentação, considerando a mudança na secretaria do COMDEMA. 17 

Após apresentação dos representantes da CTEA e da secretária executiva iniciou a 18 

pauta da reunião. Como primeiro item, colocou-se em votação a ATA 19 

REVISADA da reunião ordinária de 07 de julho de 2021. Aberta a votação a 20 

ATA foi aprovada por unanimidade. Como segundo item de pauta: Confirmação 21 

das instituições participantes da CTEA e seus representantes.  Sr. Eduardo 22 

apresentou uma lista com a composição atual da CTEA, informou que em função 23 

de alterações no COMDEMA algumas instituições que tinham cadeira na CTEA, 24 

atualmente não fazem mais parte do Conselho, a exemplo da Secretaria de 25 

Educação. Nesse sentido, frisou a importância de pensarem juntos, nomes de 26 

instituições e representantes para integrarem as cadeiras vagas na CTEA. Salientou 27 

que de acordo com o regimento interno da CTEA, a mesma é composta por 05 a 07 28 

instituições com assento no COMDEMA mais 05 a 07 instituições convidadas que 29 

trabalham com a temática de educação ambiental.  Disse que atualmente fazem 30 

parte pelo COMDEMA as instituições, ACESA, Sr. Eduardo Moure (titular), Sra. 31 

Stefania Hofmann (suplente), UFSC, Sr. Rodrigo Mohedano (titular), Sra.  32 

Alessandra Fonseca (suplente) e IAR Sr. Ricardo Cerruti Oehling (titular), Sra.  33 

Isabela Kerber (suplente). Como convidados até o ano passado, Instituto Ekko 34 

Brasil, Sra. Alexandra Birolo (titular) e vaga de suplente em aberto. R3 animal, 35 

Sra. Leticia Zampieri (titular) e Sra.  Erika Cardoso (suplente), Instituto Çarakura 36 

Sr. Rodrigo Franco (titular), Sra. Patricia Neves que era suplente saiu, havendo a 37 

necessidade de nome para a vaga de suplente. Instituto Ecoletivo Sra. Isabela 38 

Andrade (titular) e Sra. Mariana Zorzo (suplente), Conselho Municipal de 39 

Educação, Sr. Rogério Santos da Costa (titular) e vaga de suplente sem 40 
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representante. O Sr. Rogerio esclareceu que no ano passado foi enviado oficio com 41 

indicação de representante para a vaga de suplente e esclareceu também que a 42 

Secretaria Municipal de Educação não tem assento no COMDEMA. Que a 43 

participação no CTEA é como instituição convidada. Ficou de repassar a secretaria 44 

do COMDEMA o oficio para atualização nos registros da CTEA.  Sr. Eduardo 45 

agradeceu as informações do Sr.  Rogerio e deu continuidade a explanação sobre a 46 

lista de membros da CTEA, informado que também compõem como convidado a 47 

AAGTEA RH08, Sra.  Graciane Corso (titular), Silvane Dalpiaz (suplente). Na 48 

sequencia o Sr. Rodrigo de Almeida (UFSC) pediu a palavra. Disse que entende 49 

que existe algo sério a resolver com relação a representação de alguns órgãos, 50 

mencionando a Floram, como sendo o órgão gestor da educação ambiental do 51 

município, conforme o artigo 14 da política municipal de educação ambiental. 52 

Entende que é fundamental a Floram participar da CTEA, assim como a secretaria 53 

de Educação. Questionou se a CTEA está realizando convites para completar a 54 

lista de representantes. Sr. Eduardo esclareceu que o segundo item da pauta é 55 

justamente para tratar desse assunto, destacando que na lista apresentada com a 56 

composição atual as instituições destacadas em amarelo são justamente as que 57 

estão sem indicação, citando a Floram e a Comcap. Esclareceu que através de lei 58 

ou decreto municipal foi repassado a SOMAR a responsabilidade pela educação 59 

ambiental no município. Entende que, se de fato essa atribuição está com a 60 

SOMAR, deva a mesma compor a CTEA ou que esse assunto seja inserido em 61 

pauta para a próxima reunião para uma melhor compreensão. Finalizou informando 62 

que existem 4 vagas em aberto para representações titulares do COMDEMA e uma 63 

vaga para instituições convidadas, caso as instituições atuais pretendam continuar. 64 

Sr. Rodrigo (UFSC), questionou se os ofícios de convite as instituições, poderá ser 65 

feito via CTEA ou COMDEMA, e mencionou a importância de endereçar o oficio 66 

de forma que a instituição convidada receba e se manifeste. Entende importante 67 

que a representação do município dentro da CTEA seja ampliada. Sr. Rodrigo 68 

Franco (Çarakura) informou que recentemente teve contato com pessoal da 69 

Secretaria de Educação Ambiental de São Jose, trazendo a reflexão da interação 70 

com outros municípios. Sr. Eduardo esclareceu que a ideia principal é trazer 71 

instituições que trabalhem educação no município de Florianópolis, mas que pode 72 

ser pensado trazer como convidado, caso não haja o preenchimento das vagas. Sra. 73 

Isabela (Ecoletivo) questionou se as instituições que estão apresentadas na lista de 74 

integrantes, precisam ser confirmada na reunião de hoje ou se poderão informar a 75 

confirmação na próxima reunião. Outra questão, no caso de uma possível retirada, 76 

como seria o encaminhamento. Sr. Eduardo explicou que o principal é saber se a 77 

instituição tem interesse em seguir com uma cadeira na CTEA, caso positivo, 78 

entende que podem permanecer, e, havendo interesse de mudar os representantes 79 

ou sair da CTEA, devem fazê-lo por oficio. Na sequência, Sr. Eduardo salientou 80 

que serão verificados os trâmites legais para o envio dos ofícios de convite para as 81 

instituições que serão definidas hoje.  Sr. Rodrigo Mohedano (UFSC) de posse da 82 



 

 

     
 

3 
 

        CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

DE FLORIANÓPOLIS 
 

 
palavra, mencionou a importância de pensar as representações, com base nas 83 

funções da CTEA, que é pensar a gestão da educação ambiental do município.  O 84 

principal desafio, atualmente é que existem muitas ações, projetos na base da 85 

pirâmide, já do ponto de vista de gestão, temos uma política, mas não temos um 86 

programa municipal de educação ambiental, não temos planejamento, temos tudo 87 

muito disperso. Entende que uma das funções da CTEA dentro do COMDEMA, ou 88 

outras representações do município, a exemplo da Floram é justamente organizar 89 

essa estrutura de forma a ter ações e projetos baseados num programa de educação 90 

ambiental. Importante termos representações que possam contribuir, montando 91 

essa estrutura para termos respostas mais rápidas com ações que estejam 92 

estabelecidas em programas. Sra. Stephania Hoffmann (ACESA), sugeriu solicitar 93 

espaço de fala na próxima reunião do COMDEMA para uma breve apresentação 94 

da retomada dos trabalhos na Câmara de Educação Ambiental e levar o convite 95 

para participação. Sra. Tânia informou que a próxima reunião do COMDEMA será 96 

no dia 14/02/2022 às 14 horas e, que pode verificar com a Senhora Beatriz, 97 

Secretaria Geral do COMDEMA e Superintendente da Floram, a possibilidade de 98 

inserir na pauta um item “Esclarecimentos CTEA”. Na sequência, foi elencado 99 

pelos presentes na reunião as instituições que entendem importante enviarem o 100 

convite para integrarem a CTEA: FLORAM; SMMA; COMCAP; SMS; IMA, 101 

UFECO; CAMARA DOS VEREADORES; SME; convidado SOMAR. Sra. 102 

Leticia Zampieri (R3 animal) se prontificou em verificar o endereçamento do 103 

oficio de convite à SOMAR e informar a secretaria do COMDEMA. Sr. Eduardo 104 

informou que deixou anotado para verificar com as instituições convidadas 105 

Instituto EKKO Brasil se manterão as indicações, com o Conselho Municipal de 106 

Educação, o nome do suplente e, o suplente do Çarakura. Sr. Rodrigo (Çarakura) 107 

sugeriu disponibilizar a minuta do oficio de convite as instituições, numa pasta 108 

compartilhada, para construção em conjunto. Sr. Eduardo concordou com a 109 

sugestão e ficou de providenciar o compartilhamento da minuta em uma pasta do 110 

google drive. Após ampla discussão sobre o tema, ficou definido que a secretária 111 

executiva Sra. Tânia  fará contato com a Senhora Beatriz Secretária Geral do 112 

COMDEMA para inserir na pauta da próxima reunião item “Esclarecimentos 113 

CTEA”, espaço de fala para que o Sr. Eduardo faça uma apresentação da CTEA 114 

para o COMDEMA, informando da retomada dos trabalhos em fevereiro e 115 

demonstrando a importância da CTEA, seus objetivos, trabalhos realizados, 116 

convidando as instituições do COMDEMA a preencher as vagas disponíveis na 117 

CTEA e, paralelamente, será providenciado oficio de convite as instituições. 118 

Dando prosseguimento a pauta, tratou-se do 3º ponto: Discussão e aprovação do 119 

Calendário e Plano de Trabalho CTEA 2022; Após amplo debate sobre o tema, 120 

ficou acordado as reuniões nas terceiras terças-feiras do mês, datas conforme: 121 

15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 19/07, 16/08, 20/09, 18/10, 22/11, 13/12. Sr. Eduardo 122 

falou da retomada do plano de trabalho e, nesse sentido iniciou o resgate dos 123 

assuntos tratados nas reuniões anteriores, informando que existe uma pasta no 124 
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google drive e vai disponibilizar para resgatar os documentos. Sr. Rodrigo 125 

(Çarakura), se disponibilizou a ajudar no levantamentos/organização dos 126 

documentos.  Foi sugerido também a criação de um e-mail da CTEA para 127 

organizar toda documentação da Câmara Técnica Ambiental, alertando para o 128 

organizador, observar a questão do acesso, para não haver perda das informações 129 

compartilhadas, verificando as permissões de acesso (consulta, edição, etc). Sr. 130 

Rodrigo (UFSC) destacou que a CTEA tem caráter consultivo, todavia, não tem 131 

chegado demandas do COMDEMA para a CTEA. Com relação ao trabalho de 132 

desenvolvimento de ações, já existe esse trabalho feito na conferência. Trabalho 133 

esse que precisa ser retomado. Temos uma Política Municipal de Educação 134 

Ambiental a mais de 20 anos, porém, não temos programas para que se possa 135 

organizar as ações. Entende que na construção e nos resultados da 1ª Conferência  136 

de Educação Ambiental de Florianópolis (1ª CONFER EA), já houve um grande 137 

esforço para conseguir reunir pessoas e Instituições e, de forma colaborativa, 138 

construir diretrizes, objetivos e metas para subsidiar a Política Municipal de EA e a 139 

criação de um Programa Municipal de EA. Nosso dever de casa é fazer uma leitura 140 

desse material e retomar as ações. Entende como fundamental a construção do 141 

Fórum de Educação Ambiental de Florianópolis, do ponto de vista de hospedagem 142 

num servidor, que poderia ser da UFSC, como construir uma página na internet 143 

para trabalhar com esse fórum, cadastrar e chamar as entidades para contribuírem. 144 

O fórum estabelecer suas metas para ir construindo o programa municipal de 145 

educação ambiental e, sendo legitimado pelo município por intermédio do 146 

COMDEMA, teríamos um instrumento para cobrar que esse programa seja 147 

efetivado. Para 2022, poderíamos colocar essas ideias como diretriz, ou seja, 148 

revisitar os documentos da conferência, voltar as metas com trabalhos mais 149 

técnicos, colaborando com o município nesse sentido. Rodrigo (Çarakura) 150 

informou que articulou dentro das atuações internas desse ano do Núcleo de 151 

Educação Ambiental – NEAmb - UFSC, mobilização para a contribuição na 152 

criação do fórum, no tocante a questão de sediar o site. Infelizmente o NEAmb não 153 

pode ter representante aqui. Mencionou que o registro é para reforçar que estão 154 

dispostos a auxiliar nas ações para a materialização do fórum. Sr. Eduardo 155 

agradeceu ao Sr. Rodrigo (Çarakura) pela disponibilidade e, concordou com o Sr. 156 

Rodrigo (UFSC) com relação a revisitar os trabalhos da Conferência para a 157 

construção do Plano de Trabalho 2022. Propôs também, inserir temas que sejam 158 

relevantes para discutir na Câmara Técnica, a exemplo do decreto que atribuiu à 159 

SOMAR, a responsabilidade pela educação ambiental no município. Sr. Rodrigo 160 

(Çarakura) compartilhou com os presentes que está participando de reuniões no 161 

Observatório Nacional do Direito a Água e ao Saneamento, sobre o FAMA – 162 

Forum Alternativo Mundial da Água. Esclareceu que, acontece sempre o fórum 163 

mundial da água e os movimentos sociais trabalham com o fórum alternativo. 164 

Disse que ficou surpreso com o número de instituições e representações presentes 165 

nessas reuniões e, que isso, poderia ser uma pauta para o plano de trabalho.  Esse 166 
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evento vai ocorrer de forma virtual e a ideia e que ele aconteça em vários pontos, e, 167 

se houver interessados em participar, que podem entrar em contato com ele. Na 168 

semana da água acontecerão eventos paralelos ao fórum. Entende o tema bastante 169 

relevante pela perspectiva de vulnerabilidade que a ilha tem, as regiões costeiras 170 

que são bastante influenciáveis pelas emergências climáticas e, várias outras 171 

questões. Finalizando o 3º item da pauta, Sr. Eduardo listou tratativas a serem 172 

consideradas na construção do plano de trabalho, conforme: 1-  Levantamento/ 173 

Organização dos documentos; 2- Criação do e-mail da CTEA; 3- pasta para 174 

compartilhamento de todos os trabalhos; 4- revisitar os trabalhos da conferência; 5- 175 

Trazer temas relevantes sobre educação ambiental / dialogo sobre como está a 176 

educação ambiental no município, trazer o decreto. Trazer também informações 177 

sobre as mudanças a nível federal. Sendo este o último item de pauta, foi aberta a 178 

palavra para assuntos gerais. Sr.  Eduardo fez uma breve relação dos assuntos a 179 

serem encaminhados, conforme: 1- Participação na próxima reunião do 180 

COMDEMA ( 14/02/2022); 2 – Redação dos ofícios de convite as instituições; 3- 181 

Resgate da pasta do drive; 4- Criação do e-mail da CTEA; 5- Levantamento 182 

/organização dos documentos ( tarefa para todos); 6- Revisitar os documentos da 183 

Conferência, as demandas que surgiram, os grupos de trabalhos que foram criados, 184 

para ir pensando no plano de ação ( tarefa para todos); 6 – Que todos já comecem a 185 

pensar a próxima Conferência. Por fim, nada mais havendo a tratar, o Sr. Eduardo 186 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16:20. Esta Ata foi redigida 187 

por Tânia da Silva Homem, Secretária Executiva  da CTEA/COMDEMA, que a 188 

submeterá à apreciação e aprovação dos membros para todos os efeitos legais.  189 

 190 
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