CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
FLORIANÓPOLIS
Câmara Técnica Educação Ambiental - CTEA
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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 07 DE
JULHO DE 2020
Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 14h03min, reuniu-se a Câmara Técnica de
Educação Ambiental - CTEA, REMOTAMENTE, devido ao COVID-19. Estavam presentes os
seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra.
Tamara Aparecida Gaia representante da COMCAP, Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano
representante da UFSC, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. Vanessa Philippi
Cecconi representante da SME, Sra. Letícia Aparecida Zampieri Costa representante da R3
Animal, e Sr. Rogério Santos da Costa representante do CME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira
represente do Sítio Çarakura e a Sra. Elisa Brod Bacci representante do Instituto Ekko Brasil.
Como convidado o Sr. Eduardo representante da ACESA. Sra. Silvane iniciou a reunião
desejando boa tarde a todos, após ocorreu uma breve apresentação de todos devido à presença da
nova representante da comcap Sra. Tamara. Em seguida conforme pauta foi realizada uma breve
contextualização dos últimos acontecimentos referente à construção do Fórum. Foram discutidos
dois encaminhamentos a ser decidido: Primeiro – encaminhar um documento do Fórum ao
presidente do Conselho, com objetivo de poder realizá-lo (colocar no ar). Ou Segundo –
suspender o Fórum até o fim do ano e aguardar o retorno das atividades presencias. Após
algumas considerações e votação ficou o Primeiro encaminhamento: elaborar e enviar um
documento ao presidente do COMDEMA contextualizando a construção do fórum. Próximo
ponto foi a contribuição na construção do Capitulo de EA na minuta de PL da Política de Meio
Ambiente de Florianópolis que esta em construção. Feita uma breve contextualização sobre a
construção do Projeto de Lei. O encaminhamento foi de que alguém se voluntariasse junto a Sra.
Silvane para fazer um arrazoado sobre o assunto. Sr. Rodrigo propôs procurar ajuda de alguém
da área jurídica, porém colocou a ideia de mencionar as leis já existentes. Sra. Silvane
apresentou a todos uma minuta do Projeto de lei. Encaminhamento - a minuta do projeto de lei
será disponibilizada pelo "drive" a todos. Próximo ponto. Construção do Fórum. Sr. Rodrigo
apresentou uma minuta de como será realizado o Fórum, deixando aberto aos que desejam
realizar as devidas contribuições. Sr. Ricardo se pocisionou positivamente, mas diz que só
poderá esclarecer sobre o funcionamento do site na prática. O encaminhamento foi de que todos
possam entrar no "drive" e realizar uma sugestão sobre a construção do fórum. O último ponto
de pauta foi à questão do Formulário do Fórum. Como sugestão do Sr. Cláudio ficou decidido
esperar um posicionamento do Sr. Nelson Presidente do COMDEMA. Sr. Ricardo pediu uma
posição de todos a respeito dos formulários de cadastro da REDE EA FLORIPA. Como último
item Sra. Silvane informou a todos que a CTEA não tem um vice-coordenador, sendo que em
agosto terá que se afastar devido ao programa eleitoral. Propôs a suspensão das reuniões de
setembro para frente, ou nomear um coordenador para próximas reuniões. Encaminhamento: as
reuniões vão se manter de forma remota e na próxima reunião ( em agosto) o grupo vai se
organizar para a coordenação das próximas reuniões até novembro. Foi o relatório. Sendo este o
ultimo ponto da pauta a Sra. Silvane agradeceu a todos e encerrou a reunião. A Reunião foi
encerrada as 16:02h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do
COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para
todos os efeitos legais.
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