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 23 DE
ABRIL DE 2019
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 14h11min, na Sala de Reuniões
do Parque Ecológico do Córrego Grande, 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, Sra. Marilei
Biletski Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da
UFSC, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura, Sr. Eduardo Erpen
Fronza representante do Sitio Çarakura e o Sr. Rogério Santos da Costa representante do CME.
Como convidada representando a IAR compareceu Sra. Gabriela Hernandes Villani. Sra. Silvane
- iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Primeiro ponto colocado foi referente a
próxima reunião ordinária, prevista para dia sete de maio. Após deliberação ficou decidido em
suspender até segunda ordem esta reunião. Posteriormente seguindo a pauta de reunião foi
colocada em votação a ATA referente a quatro de abril. Aberta a votação a ATA foi aprovada
por unanimidade. Em seguida foi aberto a palavra para informes gerais: Tiago - informa que
tivemos sucesso na solicitação de um dos três "coffe breack". Sra. Silvane - como ainda não
obtivemos respostas das outras solicitações permanece a ideia de cada um levar alguma coisa
para o sábado. Sr. Rogério - preciso do orçamento do "coffe breack" porque nós vamos realizar
alguns na Unissul, de repende negociando quem sabe pagamos para Conferência. Tiago segundo ponto e que provavelmente o nosso Prefeito estará prestigiando a Conferência. Não
tendo mais informes seguiu-se a pauta. Construção da Conferência de E.A. Lista de convidados:
Sra. Silvane - se vocês querem encaminhar convite a convidados específicos terão que mandar
nome e endereço eletrônico (esta lista referente a autoridades presentes no evento).
Cerimonialista: alguém se prontifica? temos que achar alguém, porém a Sra. Gloria se colocou a
disposição caso não se encontre. Coordenar a mesa: Sra. Silvane - proponho que seja a Sra. Paula
tendo em vista que ela realizou os convides aos palestrantes. Palestrantes: já confirmado o
professor Daniel da UFSC, e há espera do Professor Materessi também da UFSC. Porém antes
das palestras será lido o regimento Interno da Conferência de E.A. Sra. Silvane - então fechamos
a programação de sexta dia vinte e quatro. S. Eduardo - gostaria de realizar uma proposta sobre a
revisão da política, entendo que temos que tirar esta proposta, tendo em vista entender que não e
isso que vamos fazer lá. Porém, entendo que as contribuições que surgirão da Conferência
ajudaram nessa revisão, e isso poderá ser feito aqui. Aproveito também para expor a
programação de sábado sendo: das 13:00 horas até a 16:30 horas, seria - trinta minutos iniciais
para colocar os temas dos trabalhos, e o restante do tempo para deliberar sobre os assuntos, neste
momento proponho que fique o "coffe breack" a disposição. Observação: cada grupo terá uma
dupla de representantes da CTEA, para direcionar o assunto a ser discutido como também não
deixar a discussão tomar um rumo diferente daquele esperado. Tendo em vista as proposições
realizadas o Sr. Eduardo ficou encarregado de revisar o regimento. Sra. Silvane - espaço? Sra.
Marilei - temos o auditório e mais duas salas de reuniões, e as cadeiras são moveis. Sra. Silvane
- então metodologia esta resolvida. Sra. Silvane - mediadores? do primeiro grupo sugiro como
mediadores eu (Silvane) e o Sr. Rogério, tendo em vista ter escrito o texto sobre o assunto. E
como convidada especial entrarei em contato com a Sra. Saynora. Dados para inscrição também
já decidido. Certificado de participação da Conferência - ficou decido a construção de dois tipos
por parte da Sra. Silvane. Responsabilidades de todos! O Eduardo vai materializar este material
para todos. Decidiu-se por realizar uma reunião extraordinária para a data de vinte e um de
maio, tendo como pauta de reunião simulado da Conferência de Educação Ambiental. Em
relação aos mediadores já estão praticamente definidos tendo em vista a construção de cada texto
para os Grupos. Também teremos que acionar de quatro a cinco voluntários para estarem lá a fim
de ajudar. Então da lista de tarefas ainda temos que finalizar o regimento. Ficou decidido então
finalizar o regimento através de e-mail. Informo também que o texto em elaboração em conjunto
com o Sr. Rogério já esta disponível para contribuições.
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. Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a Sra. Silvane agradeceu a presença de
todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:07h. 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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