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Participação  DEPEA/FLORAM 

 

1-Quem somos? 

 

2- Por que estamos aqui? 

 

3- Nosso objetivo 



Considerando  
 Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99), de acordo com  

“Art. 16. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na esfera de sua competência e nas áreas de 
sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, 
respeitados os princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental” 

 

Política Estadual de Educação Ambiental (Lei 13.558/2005) de acordo com 
artigos: 

“Art. 3 . Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à educação ambiental, 
incumbindo:... 

III - aos órgãos estaduais e municipais, integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - 
SISNAMA -, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, 
recuperação e uso sustentável do meio ambiente;” 

“Art. 19 . O Poder Público, no âmbito estadual e municipal, incentivará: 

V - a inserção da educação ambiental nas: 

a)atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de licenciamento, de 
gerenciamento de resíduos, de gestão de recursos hídricos, de ordenamento de recursos pesqueiros, 
de manejo sustentável de recursos ambientais e de melhoria de qualidade ambiental; e 

b) políticas econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia, de comunicação, de transporte, de 
saneamento e de saúde nos projetos financiados com recursos públicos e privados e nos ditames da 
Agenda 21; 

VI - a implantação de Centros de Educação Ambiental através da destinação e uso de áreas urbanas e 
rurais para o desenvolvimento prioritário de atividades de educação ambiental;” e 

“Art. 23 . Os municípios poderão definir diretrizes, normas e critérios da educação ambiental, 
observados os princípios e objetivos fixados nesta Lei.” 

 



Considerando 
Que Florianópolis integra, desde 2009, do GTEARH08. 

Grupo que tem como uma de suas finalidades estimular a 
organização dos sistemas municipais de Educação 
Ambiental nos 22 municípios que integram a região. 

 

Que a lei 5481/99 que institui a Política Municipal de 
Educação Ambiental precisa ser regulamenta; 

 

A Criação do Centro Municipal de Educação Ambiental, em 
2016;  

 

Que o CONDEMA faz parte do SiSNAMA,  

 

Que  a FLORAM é membro do CONDEMA e é responsável 
pela implementação da Política Municipal de Educação 
Ambiental ,  



Nossa Solicitação  

A FLORAM solicita,  ao Conselho,  a criação 

de uma Câmara Técnica  de EA com a 

finalidade de desencadear ações que levem 

a regulamentação da Política Municipal bem 

como, a instituição dos demais 

instrumentos relacionados às políticas 

públicas de educação ambiental. 


