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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 02 DE 

ABRIL DE 2019 

Aos dois dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h13min, na Sala de Reuniões do 1 

Parque Ecológico do Córrego Grande, reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental - 2 

CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo 3 

representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Marilei 4 

Biletski Grans representante da SMS, Sr. Eduardo Erpen Fronza representante da UFSC, Sra. 5 

Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sra. Vanessa Philippi Cecconi representante 6 

da SMC, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura e o Sr. Rogério Santos 7 

da Costa representante do CME. Como convidados, Sra. Sara Camargo representante da SMI e o 8 

Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da UFSC. Sra. Silvane - iniciou a reunião 9 

desejando uma boa tarde a todos. Posteriormente propôs uma rápida apresentação dos 10 

representantes devido a presença dos convidados. Em seguida passou a pontuar a pauta da 11 

reunião. Primeiramente proponho uma atualização das nomeações da CTEA, tendo em vista o 12 

problema na nomeação da UFSC. Em seguida conforme pauta de reunião iniciou-se a leitura da 13 

ATA referente ao dia vinte e seis de fevereiro. Após observações apontadas, a referida ATA foi 14 

aprovada por unanimidade. Informes gerais: Sra. Patrícia - gostaria de informar que nossas 15 

formações na comunidade do Maciço do Morro da Cruz esta suspenso temporariamente, devido 16 

a ocupação do local pela Polícia Militar. Como sugestão devido aos problemas relatados, foi 17 

orientado buscar auxilio junto à Secretaria de Habitação. Sra. Silvane - informo que já estão 18 

disponíveis as datas para as oficinas públicas do Projeto Municipal da Mata Atlântica - PMMA, 19 

consultar o site http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma/. Sr. Eduardo - na verdade gostaria 20 

de trazer uma preocupação, espero que vocês me ajudem a entender, é sobre a Instituição Ekko 21 

Brasil. Devido a ausência da representante ficou decidido tratar do assunto em próxima reunião, 22 

e como pauta ficou sugerido "representantes da CTEA". Sra. Gloria - até dia oito terá a revisão 23 

do plano nacional de saneamento. Tiago - dia oito próximo terá uma apresentação no conselho 24 

sobre o programa REURB. Não havendo mais informe, iniciou-se os trabalhos para a construção 25 

da Conferência. Primeiro: todos tem que acessar o drive, colocar o nome nas tarefas desejadas; 26 

Sr. Eduardo ficou responsável por criar uma pasta; todos devem contribuir para criação das 27 

laudas; contribuir para indicar quais instituições serão convidadas (obs: colocar e-mail e 28 

telefone); produzir as inscrições, credenciamentos e convites. Para o credenciamento ficou 29 

responsável Sra. Silvane e Sr. Rogério. Para captar dinheiro para o "coffe breack" a Sra. Sara se 30 

propôs a ajudar. Diante o horário regimental estar avançado foi proposto uma reunião 31 

extraordinária. Aberta a votação o dia escolhido foi vinte e três de abril. O texto dos grupos de 32 

trabalho terão um prazo de quinze dias para construção e contribuição através do drive. Após 33 

longa discussão ficou sugerido que o mediador de cada grupo será o representante por elaborar o 34 

tema. Nas inscrições será colocada as seguintes possibilidades: carona coletiva, caneca e/ou copo 35 

particular, e não haverá panfleto, faremos tudo por e-mail (divulgação digita). Sra. Paula fará 36 

uma apresentação no dia vinte e cinco, e também ficou encarregada de entrar em contato  com o 37 

Prof. Daniel - UFSC, tendo em vista a palestra de abertura do dia vinte e quatro. Foi o relatório. 38 

Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a 39 

reunião. A Reunião foi encerrada as 16:11h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, 40 

Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da 41 

CTEA para todos os efeitos legais.  42 

http://www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma/

