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

NOVEMBRO DE 2018 

Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 14h12min, na Sala de Reuniões do 1 

Conselho Municipal de Educação, reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA, 2 

onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da 3 

FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Eliozenete Tietjen 4 

representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans representante da SMS, Sr. Eduardo Erpen 5 

Fronza representante da UFSC, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sr. 6 

Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. Vanessa Philippi representante da Secretaria 7 

de Educação, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura, Sr. Rogério Santos 8 

da Costa representante do CME, Sra. Letícia Aparecida Zampieri Costa representante da 9 

Associação AR3 Animal e a Sra. Érika Cardoso da Silva representante da Associação AR3 10 

Animal. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, em 11 

seguida passou a leitura das Atas referentes aos meses de setembro e outubro. Colocada Ata de 12 

setembro em votação, aprovada por unanimidade. Ata referente ao mês de outubro, devido a 13 

observações esta será novamente apreciada no mês de dezembro. Informes Gerais. Sra. 14 

Eliozenete - houveram mudanças nos quadro de secretariado da SMI. Outro ponto e que continua 15 

suspensa a Conferência de Habitação. Sr. Ricardo - conforme solicitado o calendário de eventos 16 

ainda esta em processo. Sra. Patrícia - pautou a mudança no projeto da Revolução dos Baldinhos, 17 

como também no projeto Escola Popular. Obs: varias instituições reclamaram da liberação das 18 

verbas por parte do Executivo. Sr. Eduardo - primeira informação e sobre a apresentação que 19 

realizamos eu e Gloria, foi bem satisfatório e positivo, e recebemos um resposta muita boa sobre 20 

o "GIRS". Sra. Gloria - minha parte na apresentação foi focada na parte dos resíduos, e sobre a 21 

CTEA. Sra, Silvana - como encaminhamento sobre a apresentação ficou decidido que será 22 

encaminhada a apresentação para todos os representantes. Também existe um "blog" na pagina 23 

da FLORAM de todas as instituições que realiza Educação Ambiental no Município de 24 

Florianópolis. Sr. Eduardo -  pontuou mais dois informes, primeiro sobre o NEAMB, terão novos 25 

projetos. Segundo - e que tivemos um encontro ontem e foi criado um grupo Gestor, para 26 

apresentações sobre a pedagogia na área de educação ambiental. Sra. Silvana - a gente já havia 27 

discutido sobre a ideia de ter um Curso de extensão sobre as pedagogias de sustentabilidade. Sra. 28 

Vanessa - primeiro informe e que surgiu uma ideia com a escola do Mar de criar uma semana 29 

voltada para Educação Ambiental. Segundo - esta semana e a semana que vem estará 30 

acontecendo a apresentação de vários projetos, e a semana que vem serão apreciados, todos aqui 31 

no CEC. Sra. Letícia - por ser a primeira reunião que faço parte, eu gostaria de divulgar a Virada 32 

animal que é uma atividade que acontecerá agora dia oito. Sra. Vanessa - dia vinte e três e vinte e 33 

quadro teremos o encontro cultural, inscrições gratuitas. Sra. Paula - eu acho interessante esta 34 

ideia de inscrever os programas em uma plataforma. Outro ponto e a eleição da Associação da 35 

"GTEA", a qual exige que o candidato não tenha vinculo com o setor público. Outro ponto e que 36 

recebemos a historia do premio "Fristz Muller", e como pratica de reciclagem ganhou a prática 37 

de queima de pneu. Sra. Silvane - diante dos vários questionamentos proponho que a Paula 38 

encaminhe os documentos sobre o premio para podermos nós posicionar melhor sobre este 39 

assunto. Voltando para as programações dirigidas para a educação ambiental, teremos a Virada 40 

Social. Outro e a Virada Animal, todos terão envolvimento da FLORAM, as datas serão 41 

encaminhadas em nosso grupo de "whatsapp", e estarão disponíveis no site da Prefeitura. Ponto 42 

de pauta. Leis sobre Educação Ambiental, nosso colega Rogério encaminhou por e-mail vários 43 

links sobre o tema, e a ideia e verificar como estão os outros vários municípios sobre este tema. 44 

Por fim ficou sugerido a leitura sobre a análise da Política Municipal de Educação Ambiental do 45 

Município de Natal. Então, a ideia final e a gente finalizar uma atualização da lei no Município 46 

de Florianópolis e encaminhar para o COMDEMA. Tiago - informo que foi repassado como 47 

informe geral na ultima reunião do COMDEMA as providências para a realização da 48 

Conferência de Educação Ambiental, tendo em vista a proposta feita pelo nosso Presidente 49 
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tempos atrás, ficou sugerido que junto a realização do Fórum também aconteça a chamada de 50 

todos os Conselhos de Defesa do Meio Ambiente. Sr. Eduardo - fica como sugestão as cinco 51 

perguntas feitas para a criação da Política no município de Natal. Todas a cinco perguntas foram 52 

lidas. De todas as perguntas lidas a que mais gerou discussão foi. Qual o aporte financeiro 53 

dedicado para aplicação da Educação Ambiental no Município? Gerando assim várias 54 

observações. Como objetivo principal, e por entendimento unanime, e que todos os setores 55 

públicos, Secretarias e Fundações que promovam algum tipo de educação ambiental devem 56 

destinar uma porcentagem de seus rendimentos para a promoção da educação ambiental, 57 

inclusive a Prefeitura. Sr. Eduardo - eu acho muito importante este tema, porém penso que mais 58 

importante ainda e saber qual o valor será disponibilizado. Outro ponto observado e como as 59 

praticas pedagógicas da educação ambiental podem tocar o individuo, ou seja, como levar estas 60 

praticas a todos e ao mesmo tempo tocar a todos. Sr. Ricardo - proponho que a gente possa 61 

discutir estas praticas em uma reunião única. Sra. Silvane - então como encaminhamentos. Quem 62 

ficou de compartilhar por e-mail os documentos "GTEA". A gente precisa discutir mais sobre 63 

esse tema pra saber o que a gente pode levar ou não para nossa conferência, então proponho que 64 

três ou quatro pessoas possam se reunir fora daqui. Quem se manifesta? Ficou acertado entre os 65 

seguintes representantes; Silvana, Eduardo, Gloria, Ricardo e Patrícia. Este grupo fica 66 

encarregado de discutir e trazer a proposta sobre a criação do nosso fórum. Sendo este o ultimo 67 

ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi 68 

encerrada as 16:15h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 69 

COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para 70 

todos os efeitos legais. 71 


