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
SETEMBRO DE 2019
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 14h08min, 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
Bilistki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo de Almeida Mohedano representante da UFSC,
Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sra. Vanessa Puiilippi Cecconi
representante da SME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura e o Sr.
Rogério Santos da Costa representante do CME. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma
boa tarde a todos. Como pauta temos a aprovação das ATAs, os encaminhamentos relacionados
a Conferência, montar grupos de trabalho para dar seguimentos as demandas da Conferência.
Gostaria também de saber se podemos alterar a pauta e colocar o assunto sobre uma consultoria
que esta acontecendo no município. Todos concordaram. Informes Gerais: Sr. Silvane - no
próximo dia onze inicia-se o curso sobre educação ambiental, o curso está aberto para quem
quiser, sendo que o curso acontece uma vez por ano. Também haverá o curso sobre "abelha sem
ferrão". Sr. Rodrigo - informo sobre a situação da UFSC, como todos já estão acompanhando a
situação é complicada principalmente na questão de orçamento, então provavelmente depois da
assembleia que esta sendo realizada no dia de hoje a UFSC deve parar. Sra. Paula - irá acontecer
a semana "sistema acadêmica" a partir de amanhã no auditório da CCJ. Sra. Vanessa - esta
iniciando o curso de nutrição, e esse ano será sobre "hortas escolares", sendo disponibilizados a
dois servidores de cada unidade educativa. Eu até comentei sobre a participação de integrantes
da área de educação ambiental da Floram, da CTEA, etc, porém não houve resposta ainda. Sra.
Silvane - eu gostaria de saber sobre o conteúdo, esta disponível? Sra. Vanessa - irei falar com a
"Análice". Sra. Silvane - a grande preocupação é saber se este curso oferecido pela área de
nutrição da UFSC esta relacionada com as políticas públicas de educação ambiental. Por que?
Porque entendo que é função desta CTEA melhorar a política pública de educação ambiental,
promovendo a interligação destes programas com a sociedade. Sr. Rodrigo - vou tentar realizar
esta interligação dentro da própria UFSC a partir da pró-reitoria. Sra. Gloria - a COMCAP
através da sua área de educação ambiental, devido ao edital para poder trabalhar na praia
(ambulante), irá fornecer curso sobre resíduos para os selecionados no edital. Sra. Patrícia - no
final do ano terá o encontro latino americano da agricultura familiar. No momento estamos
construindo a programação, então se alguém tiver alguma contribuição fique a vontade. Haverá
tenda paralela com apresentação da agricultura urbana no município. Sr. Tiago - o Conselho está
passando por uma nova estruturação. Sra. Silvane - então podemos pedir nova cadeiras? Sr.
Tiago - não, as cadeiras são as mesmas, e a competência para mudança é do próprio Conselho.
Sra. Silvane - e no caso de alguma nova instituição ter interesse em participar do conselho? Sr.
Tiago - tem que mandar a solicitação à Secretaria Executiva do COMDEMA, por e-mail ou
correio. Sr. Silvane - conforme pauta de reunião, coloco a ATA de agosto em votação. Aberta a
votação a ATA foi aprovada por unanimidade. Após, iniciou-se o relato sobre a apresentação
realizada em reunião do Conselho sobre a Conferência. Em referência a formação de grupo de
trabalho para dar andamento aos encaminhamentos da Conferência, eu gostaria de propor a
construção apenas de um grupo para no momento trabalhar junto com o Tiago afim de elaborar
os ofícios. Após deliberação, a representante Silvane ficou encarregada de elaborar as minutas e
colocar no DRIVE. Sra. Silvane - iniciou a contextualização sobre o acréscimo de pauta
"consultoria na Secretaria Municipal de Educação". Após, ficou a pergunta: Como o Secretario
pode contratar uma consultaria externa sobre educação ambiental, sendo que existe dentro do
quadro do município pessoas técnicas para esta área? Devido ao assunto levantado o Sr. Rogério
representante do Conselho de Educação relatou alguns conflitos ligados a Secretaria de
Educação, como também o caminho de suas soluções. Aproveitou para levantar a questão
"programa Bairro Educador", relatando que algumas comunidades indicadas para receber o
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programa estão acusando não reconhecer o programa, bem como não aprovando sua eficiência.
Sra. Vanessa - por fazer parte do quadro da Secretaria de Educação vou solicitar mais
informações para trazer a vocês. Sra. Gloria - prontificou-se a ver o assunto dentro da COMCAP.
Sr. Rodrigo - isso tudo eu vejo que pode ocorrer improbidade administrativa. Após, longa
discussão sobre o assunto, ficou acordado em elaborar documento a fim de provocar o Conselho
à solicitar orientações sobre o assunto, ou seja, como podemos ter acesso ao conteúdo destes
programas. Sr. Rogério - ficou encarregado de levar o assunto ao Conselho de Educação. 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 16:12h. 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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