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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 04 DE 

DEZEMBRO DE 2018 

Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 14h15min, 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. Elizionete Tietjen 4 

representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans representante da SMS, Sra. Paula Tonon 5 

Bittencourt representante da ACESA, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. 6 

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

representante do CME. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os 8 

presentes, em seguida passou a leitura das Atas referentes aos meses de outubro e novembro. 9 

Aberta a votação observações foram feitas e as referidas ATAs foram aprovadas. Após iniciou-se 10 

os informes. Sr. Tiago - informo que após conversa com representante da FATMA o Plano de 11 

Manejo do Parque Estadual do Rio Vermelho está errado e retornará para as devidas correções. 12 

Sra. Patrícia - informa sobre eventos que serão realizados pela ONG Evolução. Sra. Paula - 13 

informo que esta acontecendo o Planeta Doc. Passado os informe gerais, a presidente passou ao 14 

ponto de pauta - local das reuniões e agenda referente ao ano de dois mil e dezenove. Aberta a 15 

votação a agenda apresentada foi aprovada por unanimidade, continuando as reuniões nas 16 

primeiras terças-feiras de cada mês. Em relação ao local ficou aprovado por unanimidade o 17 

Parque do Córrego Grande. Próximo ponto de pauta a construção da nossa conferência. Sra. 18 

Silvane - iniciou apresentado uma agenda, bem como programação da referida conferência a 19 

todos, foram discutidos vários pontos, porém os trabalhos não foram finalizados. Diante dos 20 

pontos já discutidos e acordados, ficou decidido de se levar os resultados para o COMDEMA, a 21 

fim de aprovar a Conferência de Educação Ambiental prevista para ser realizada no mês de maio 22 

de dois mil e dezenove. Frisa-se que a comissão organizadora deverá dar continuidade aos 23 

trabalhos de construção da conferência, estes (trabalhos) deverão ser apresentados no dia cinco 24 

de fevereiro de dois mil e dezenove, na primeira reunião da CTEA. Sra. Gloria e Sra. Elizionete - 25 

ficou encarregada de elaborar rascunho da justificativa e o objetivo da conferencia. Sr. Rogério e 26 

Sra. Marilei - encarregados de acertar um local para a realização da conferencia. Sra. Marilei e 27 

Sr. Tiago -  apresentar a conferencia ao COMDEMA. Sra. Paula e Sr. Ricardo - encarregada das 28 

chamadas publicas. Sra. Patrícia - encarregada da sugestão da metodologia e chamada da 29 

conferencia. Sra. Silvane - encarregada da criação do formulário da conferencia. Sendo este o 30 

ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A 31 

Reunião foi encerrada as 16:22h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário 32 

do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para 33 

todos os efeitos legais. 34 


