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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 02 DE 

JULHO DE 2019 

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 14h09min, na Sala de Reuniões do 1 

Parque Ecológico do Córrego Grande, reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental - 2 

CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo 3 

representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Marilei 4 

Bilistiki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da 5 

UFSC, Sra. Gabriela Hernandes Villani representante do IAR, Sra. Vanessa Puiilippi Cecconi 6 

representante da SME e Elisa Brod Bacci representante do Instituto Ekko Brasil. Sra. Silvane - 7 

iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Primeiro informo que passados dez minutos 8 

do horário regimental ainda não atingimos o quórum exigido, porém sugiro que façamos os 9 

encaminhamentos, tendo em vista já ter se passado quase trinta dias da Conferência. Todos 10 

acordaram. Quando terminada as sugestões do texto da carta da Conferência vamos encaminhar 11 

a todos os participantes da Conferência. Segundo ponto são os certificados da Conferência, estes 12 

devido a motivo de ferias serão encaminhados até final de agosto. Informes Gerais - Tiago - 13 

provavelmente no dia doze de agosto será solicitado uma apresentação sobre a 1º Conferência de 14 

Educação Ambiental para o COMDEMA. Sr. Vanessa - gostaria de convidar a Presidente da 15 

CTEA para participar da reunião da "SDS", no dia oito de julho às quatorze horas. Sra. Silvane - 16 

sugiro neste caso encaminhar e-mail de solicitação à Secretaria Executiva do COMDEMA. 17 

Seguindo a pauta - Avaliação da Conferência - discutido todos os pontos da Conferência, o único 18 

ponto questionado foi o tempo, porém por ser a primeira Conferência todos opinaram pela 19 

excelência. Sr. Rodrigo e a Sra. Silvane se comprometeram em elaborar um formulário para 20 

encaminhar aos participantes da Conferência, a finalidade é, avaliar a Conferência, e verificar 21 

quais participantes gastariam de fazer parte do grupo de trabalho sobre os encaminhamentos da 22 

Conferência, este grupos se encontrariam nas datas das reuniões da CTEA no horário das 23 

dezesseis às dezoito horas. Após inicio-se a leitura da carta da Conferência, foram discutidos 24 

todos os pontos até as diretrizes do grupo dois. Estes pontos foram detalhadamente discutidos, o 25 

objetivo era corrigir a língua portuguesa, ou seja, o texto foi colocado em uma única conjugação 26 

verbal, e separado o que era entendido como diretriz dos encaminhamentos. Obs: a essência 27 

tanto das diretrizes como dos encaminhamentos não foram modificadas. Devido ao tempo 28 

regimental Sra. Silvane propôs realizar uma reunião extraordinária no dia oito de julho, esta é 29 

para finalizar a correção da carta da Conferência. Todos os representantes acordaram com a 30 

sugestão.Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença 31 

de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:21h. Esta ata foi redigida por Tiago 32 

Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e 33 

aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  34 


