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 03 DE
JULHO DE 2018
Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14h07min, na Sala de Reuniões da
Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica de
Educação Ambiental - CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane
Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da
COMCAP, Sr. Adenir Cursino de Carvalho representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans
representante da SMS, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. Vanessa Philippi
Cecconi representante da SME e a Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio
Çarakura. Sra. Silvane iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes, após
foram apontadas algumas revisões na ATA referente ao mês de março, porém a mesma foi
aprovada por unanimidade. Após passou a se discutir sobre a composição da CTEA, sendo que
até o momento existem sete cadeiras indicadas por conselheiros do COMDEMA, e tendo como
objetivo dar paridade a CTEA, bem como a preocupação em não criar um mini COMDEMA,
faltam sete cadeiras de instituições da Sociedade Civil. Aberta as opções ficou decidido que o
Sra. Silvane vai entrar em contato com UC da ILHA. O Sr. Ricardo vai entrar em contato com o
R3 e o Caipora, sendo que para entrar em contato com a ECO Brasil teremos que espera a
resposta dos outros que estão a frente. Já com a UFSC a Sra. Silvane e a Sra. Vanessa tentaram
entrar em contato. Passado este ponto de pauta a Sra. Silvane iniciou a leitura das adequações
que serão propostas ao COMDEMA em seu Regimento Interno. Após a leitura de todas as
adequações, e os questionamentos feitos, o documento foi encaminhado a Secretaria do
COMDEMA para ser redigido e encaminhado. Em seguida passou-se a discutir o Regimento
Interno da CTEA, o qual será proposto através da criação de uma Resolução, seguindo os
caminhos da Câmara Técnica Jurídica - CTJ. Lido todos os artigos, incisos e parágrafos, e
consequentemente discutido questionamentos, o documento foi encaminhado a Secretaria do
COMDEMA, para ser redigido e após ser encaminhado. Posteriormente iniciou-se os informes
gerais. Sra. Gloria informa que o programa minhoca na cabeça continuara, com novas datas.
Também haverá palestras sobre resíduos recicláveis, sendo que primeiramente será interna sendo
só para os funcionários da COMCAP, e posteriormente poderá a ser aberto ao público. Sr.
Ricardo informou que esta sendo feita uma parceria com a FLORAM, tendo como objetivo
implementar o projeto ECO Escolas. Sra. Silvane sugeriu que o Sr. Ricardo poderia apresentar os
programas que o IAR tem. Sr. Ricardo concordou dizendo que esta apresentação pode ocorrer
em agosto. Sra. Vanessa informou que a primeira etapa da Conferência deu tudo certo, e que a
segunda esta prevista para o mês de setembro. Também haverá o encontro sobre as RPPMS,
convidando os demais a comparecerem na data de vinte e seis a vinte e nove de julho a qual
ocorrerá no Costão do Santinho. Em seguida trouxe informações sobre o projeto dos escoteiros,
sendo que até setembro o pessoal da organização mundial ira vir conhecer o projeto, podendo dar
ênfase em termos nacionais. Sr. Adenir informou que a conferência de saneamento acabou dando
tudo certo, e quem quiser acessar as informações estas estarão disponíveis no site da SMI. Sra.
Patrícia informou que a revolução tem uma rede de compostagem, e que pode colocar umas
destas junto com o programa Eco Escolas. Esclarecendo duvidas informou que a Cepagro e
parceira da Revolução. Sra. Silvane informou que a FLORAM concorreu a um edital externo, e
que acabaram sendo contemplados pela IBM, sendo escolhidos o projeto Eduque e Informação,
por isso que esta acontecendo esta parceria com IAR. Por fim Sra. Silvane perguntou sobre a
possibilidade de criar um LINK na pagina do COMDEMA para CTEA, sendo que as ATAs
deverá conter a lista de presença junto com uma foto de todas as reuniões. Por fim abriu-se uma
discussão sobre as propagandas realizadas pela Prefeitura sobre a Campanha dos resíduos sólidos
no Município de Florianópolis, foram feitas muitas criticas e algumas instituições da sociedade
Civil resolveram tentar em suas instituições mandar uma carta aberta de repudio referente ao um
post no facebook e também uma foto em um ônibus da Transol. Sendo este o ultimo ponto da
pauta a Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi
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encerrada as 15:54h. 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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