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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 05 DE 

NOVEMBRO DE 2019 

Ao cincos dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 14h09min, na Sala de Reuniões 1 

do 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. Marilei Bilistki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo de 4 

Almeida Mohedano representante da UFSC, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da 5 

ACESA, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR (por meio de vídeo), Sr. Alexandre P. 6 

Saydelles representante da SME e a Sra. Letícia Aparecida Zampieiri Costa representante da 7 

Associação R3 Animal. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. A 8 

proposta da reunião de hoje é primeiro, abrir os informes gerais, depois, aprovar os documentos 9 

referentes a primeira Conferência de Educação Ambiental, em seguida os encaminhamentos para 10 

dezembro e o ano de dois mil e vinte. Obs: Sr. Ricardo participará da reunião por chamada de 11 

vídeo. Informes Gerais: Tiago - informo que será realizada a apresentação sobre o Plano 12 

Municipal da Mata Atlântica - PMMA na reunião do dia onze de novembro do Conselho. Sra. 13 

Silvane - informo que os servidores da Floram, os operacionais, estão recebendo um curso de 14 

capacitação na área de ambiental. Outro informe é que haverá mudança de Superintendente na 15 

Floram. Outro ponto é o calendário do ano de dois mil e vinte, no qual haverá de se verificar a 16 

ausência dos representantes da CTEA, é necessário deliberação deste encaminhamento para a 17 

reunião de dezembro. Aberta a deliberação todos concordaram. Próximo ponto é saber se todos 18 

concordam que as reuniões continuem a ser realizadas no Parque do Córrego Grande, estas 19 

previstas para ocorrer as primeiras terças feiras do mês. Aberta a deliberação todos concordaram. 20 

Desta forma será apresentado o calendário de dois mil e vinte na reunião de dezembro para ser 21 

aprovado. E como último ponto proponho que devido a programação de hasteamento da 22 

Bandeira Azul no Parque da Lagoa do Peri a ser realizado no dia três de dezembro, sugiro de 23 

participarmos do hasteamento as dez horas da manhã e na parte da tarde realizarmos nossa 24 

reunião? Aberta a discussão, a maioria concordou, porém na chamada da reunião será ainda 25 

verificada a possibilidade. Sr. Alexandre - primeiro gostaria de me apresentar novamente tendo 26 

em vista representantes presentes os quais ainda não havia conhecido, e o ponto de pauta que 27 

apresento é sobre o curso de horta agro ecológica na EBM Dilma Lúcia dos Santos, informo: quem 28 

quiser se inscrever fique à vontade. Sra. Letícia - bom, ainda é extra oficial mas a Associação 29 

está preparando um programa para ser realizado agora no verão, o foco do trabalho será com os 30 

turistas, está previsto abortar assuntos como resíduos nas praias e a vida marinha dos animais, 31 

mas depois que estiver pronto enviarei o convite oficial, esta previsto o acontecimento de 32 

gincanas e rodas de conversa onde os parceiros irão poder interagir com os turistas. Sra. Silvane 33 

- aproveito para informar que agora dias seis, sete e oito haverá o encontro municipal de 34 

agricultura urbana na UFSC, será realizado pela rede Samear, e este encontro irá coincidir com o 35 

encontro latino americano de agricultura urbana. Outro evento é a chamada do Prof. Daniel para 36 

o congresso no México, haverá uma atividade referente a este congresso aqui no parque marcado 37 

a princípio para o dia trinta. Como não há mais informes, proponho uma alteração de pauta 38 

iniciando a aprovação das ATAs de setembro e outubro. Tendo em vista a ATA de setembro já 39 

ter sido lida em última reunião sugiro que seja feita a leitura somente da ATA do mês de 40 

outubro. Sra. Paula - iniciou a leitura da ATA. Aberta a votação, após serem realizadas 41 

observações para correção, as ATAs foram aprovadas por unanimidade. Sra. Silvane - o próximo 42 

ponto de pauta são os documentos relativos a primeira Conferência de educação Ambiental. Sr. 43 

Alexandre - iniciou a leitura de cada um dos seis ofícios elaborados. Cada ofício contém uma 44 

recomendação. Após leitura dos documentos foi aberta votação. Todos os documentos lidos 45 

foram aprovados por unanimidade, estes serão agora encaminhados ao Conselho. Sra. Silvane - 46 

passou a discutir sobre os indicadores, tarefa pendente da Conferência. Após discussão sobre o 47 

assunto, ficou acertada a data de sete de abril de dois mil e vinte para se iniciar as discussões 48 

finais. Outro ponto é o cadastro que esta sendo elaborado pelo Sr. Ricardo, o qual será o ponto 49 
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inicial para realizar o fórum de Educação Ambiental de Florianópolis. As tarefas referentes a 50 

construção do fórum ficaram a cargo dos seguintes representantes: Rodrigo, Ricardo e Letícia. 51 

Encaminhamentos: Tiago irá apresentar os documentos hoje aprovados ao Conselho; irá trazer o 52 

calendário de dois mil e vinte para aprovação. Por fim, pergunto. Alguém tem mais algum 53 

encaminhamento? Não. Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane 54 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:05h. Esta ata 55 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a 56 

apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  57 


