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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 08 DE 

MAIO DE 2018 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 14h09min, na Sala de Reuniões da 1 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica de 2 

Educação Ambiental - CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane 3 

Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da 4 

COMCAP, Sra. Elizonete Tietjen representante da SMI, Sr. Adenir Cursino de Carvalho 5 

representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans representante da SMS, Sra. Simone dos Santos 6 

Ribeiro representante da SME. Como convidado o Sr. Rogério Santos da Costa representante do 7 

CME. A Sra. Silvane iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, após 8 

apresentou o Sr. Rogério e informou que o Conselho Municipal de Educação tem um grande 9 

interesse em participar da CTEA. Ressaltando que o grande objetivo e interligar os Conselhos 10 

municipais, assim teremos uma maior facilidade de propagar a educação ambiental. Em seguida 11 

propôs convidar os Conselho de Saneamento e de Saúde, para indicar representantes para 12 

compor a CTEA. Como encaminhamento ficou acertado que a Sra. Marilei irá conversar com o 13 

Conselho de Saúde para ver sobre o interesse em participar da CTEA. E o Sr. Adenir irá 14 

conversar com o Conselho de Saneamento para ver se sobre o interesse em participar da CTEA. 15 

Em relação a ATA referente ao mês de março e abril, a Sra. Silvane pediu para enviar os 16 

arquivos por email a ela, para poder resumir as informações e assim estas ficarão como exemplo. 17 

Sra. Silvane propôs aos representantes que devido a semana do meio ambiente, a CTEA não terá 18 

reunião no mês de junho, todos nós estaremos voltados aos acontecimentos. Aberta a votação 19 

ficou decidido por unanimidade a não realização de reunião no mês de junho. Posteriormente 20 

iniciou-se discussão sobre as adequações a serem feitas no Regimento Interno do COMDEMA, 21 

visando propor a educação ambiental em âmbito municipal. Ficou acordado que a Sra. Gloria ira 22 

redigir a minuta de alterações, e posteriormente encaminhará a Secretaria do COMDEMA. 23 

Próximo item de pauta e a discussão sobre a Resolução de criação e Regimento Interno da 24 

CTEA. Solicitou que seja encaminhada para todos os representantes a Resolução 001/2014 - 25 

CTJ, na qual será feita a adequação criando a Resolução CTEA. Sendo que as diretrizes em 26 

relação a qualquer processo administrativo encaminhado a CTEA, este deverá seguir conforme 27 

Resolução n. 001/2014 - CTJ. Devido a ter que se ausentar a Sra. Silvae e o Sr. Rogério pediram 28 

licença e sairão, porém antes reforçaram que o email ao Conselho de Educação deverá ser 29 

encaminhado para a devida indicação. Sra. Gloria passou a conduzir a reunião, indo para o item 30 

de pauta semana do meio ambiente e informado sobre a agenda de acontecimentos, reforçando 31 

que esta programação estará disponível no site da FLORAM. A Sra. Simone também ressaltou 32 

que haverá programações sobre a discussão do uso da água, esta programação será feita pela 33 

GTEIA. Sr. Adenir informou aos demais os dias que acontecerão a Conferência de Saneamento, 34 

e consequentemente dentro desta conferência ocorrera um congresso voltado para o saneamento, 35 

resíduos sólidos, esgoto, etc... Continuando a Sra. Gloria informou aos demais que ganhou do 36 

Ministério do Meio Ambiente recursos para melhor projetos voltados a educação ambiental, os 37 

projetos já estão em andamento como por exemplo o Minhoca na Cabeça, realizado no horto do 38 

Itacorubi. Sendo que o objetivo e promover a compostagem, e a horta comunitária. Programação 39 

da Semana do Meio Ambiente estará disponível em PDF. Teremos também uma exposição de 40 

fotos das Unidades de Conservação no shopping Beira-Mar. Sendo este o ultimo ponto da pauta 41 

a  Sra. Gloria agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 42 

16:02h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, 43 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 44 


