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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 03 DE 

ABRIL DE 2018 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às 14h11min, na Sala de Reuniões da 1 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica de 2 

Educação Ambiental - CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane 3 

Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da 4 

COMCAP, Sra. Elizonete Tietjen representante da SMI e a Sra. Vanessa Philippi Cecconi 5 

representante da SME. A Sra. Silvane iniciou a reunião discutindo sobre o enviou de email as 6 

instituições indicadas pelo COMDEMA, informou que encaminhou email a UFSC e a ACESA, 7 

porém não recebeu resposta de indicação. Reforçou mais uma vez que é necessário contatar os 8 

representantes destas instituições a fim de verificar se irão indicar representantes ou não. A Sra. 9 

Vanessa encaminhou a Secretaria do COMDEMA, email contento minuta de Regimento Interno 10 

a qual deverá ser encaminhada aos demais representantes da CTEA. Sra. Silvane informou aos 11 

demais que devido ao projeto de resíduos sólidos, indagou aos demais o que a CTEA pode 12 

realizar para ajudar. Sra. Gloria informou que a CTEA pode ajudar na divulgação do projeto. 13 

Sra. Silvane por outro lado propôs publicar um folder na pagina do COMDEMA, onde será 14 

aberto um LINK da CTEA. Explicou que devido o projeto ser de porte pequeno e o consequente 15 

envolvimento de alguns representantes da CTEA, este é o melhor caminho. Após todos os 16 

presentes concordaram com o encaminhamento, ficando a cargo da Sra. Gloria montar o 17 

esquema do folder. Sra Silvane perguntou aos demais sobre a necessidade de uma resolução para 18 

criação da CTEA. Passou a ler o Regimento Interno do COMDEMA. Posteriormente passarão a 19 

discutir algumas modificações com o objetivo de que o COMDEMA junto a CTEA possa 20 

promover a educação ambiental no município. Foram feitas diversas sugestões, porém o poder de 21 

modificação cabe ao COMDEMA, sendo assim ficou acordado que será enviado minuta do 22 

regimento a todos os representantes, para que na próxima reunião possam trazer escritas estas 23 

sugestões de modificações, para assim poder encaminhar esta demanda ao COMDEMA. Já em 24 

relação de que se algum processo administrativo propor algum projeto voltado para educação 25 

ambiental, este deverá seguir os tramites já estabelecidos pela Câmara Técnica Jurídica - CTJ. 26 

Posteriormente iniciou-se a debate para composição da CTEA, tendo em vista que o 27 

COMDEMA indicou representante de cinco entidades, cabendo a esta composição compor as 28 

outra cinco cadeiras de instituições vindas da Sociedade Civil, a fim de dar paridade nas futuras 29 

decisões. Foi solicitado por parte da Sra. Silvane cópia da ATA de reunião onde foi deliberado a 30 

criação da CTEA. Após longa discussão sobre como a CTEA poderá atuar em caso de 31 

apresentação de algum projeto voltado para educação ambiental, ficou decidido que a ideia é 32 

propor ao COMDEMA formas para que isso aconteça, tendo como objetivo maior diminuir as 33 

infrações ambientais cometidas no município. Tendo em vista a falta de resposta das instituições 34 

indicadas pelo COMDEMA, ficou acordado que a CTEA ira esperar até a reunião de julho, após 35 

isso será fechada a composição da CTEA. Em seguida passou-se a discutir a criação do 36 

Regimento Interno da CTEA. Por fim ficou acertado que os dois documentos serão 37 

encaminhados a todos por email, sendo que deverão trazer as adequações na próxima reunião. 38 

Segundo ponto de pauta e em relação a semana de conscientização ambiental. Sra. Silvane 39 

propôs a criação em todos os órgãos que realizam a educação ambiental, de um fundo monetário 40 

para a promoção da educação ambiental. Sendo que esta proposta deverá ser remetida a 41 

aprovação do COMDEMA. Após ficou acordado que será encaminhado a Secretaria do 42 

COMDEMA, a fim de que o COMDEMA solicite das Secretarias/órgãos quais os fundos 43 

existentes para promover a educação ambiental. Ficou acertado com a Sra. Silvane encaminhar 44 

email a secretaria, convocado os conselheiros para semana do meio ambiente, sendo este o 45 

ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A 46 

Reunião foi encerrada as 16:14h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário 47 

do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para 48 

todos os efeitos legais. 49 


