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 01 DE
OUTUBRO DE 2019
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14h15min, 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. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sr.
Alexandre P. Saydelles representante da SME e a Sra. Vanessa Philippi Cecconi representante da
SME. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Tendo em vista a falta de
quórum não será possível votar ou decidir sobre qualquer assunto. Foi solicitado há Secretaria
Executiva do COMDEMA encaminhamento sobre faltas das Instituições da CTEA. Seguindo a
pauta a memória da reunião de setembro foi lida. Como o Sr. Alexandre, novo integrante
indicado da SME estava presente, a reunião foi realizada para que fosse apresentado
esclarecimentos sobre os programas implantados pela Secretaria Municipal de Educação, como
também para obter maiores informações sobre o programa de nutrição da UFSC nas escolas do
município. Lembrando que os problemas foram levantados na reunião de setembro. Tiago informo que o Conselho está com uma nova formação, a mudança ocorreu em torno de setenta
por cento de sua composição. Outro ponto é que a apresentação do Plano Municipal da Mata
Atlântica - PMMA saiu de pauta em última hora, e em seu lugar foi realizada uma apresentação
sobre Regularização Fundiária Urbanística - REURB. Sr. Ricardo - informo sobre o tema da
parceria entre IAR, SME e FLORAM, a fim de propor a execução do programa jovens
repórteres. Outro ponto é que o Brasil foi incluso para o programa ECOEscolas e Jovens
Repórteres. Sra. Silvane - detalhou os esclarecimentos sobre o ponto de parceria FLORAM e
IAR, como também o funcionamento do programa FLORAM VAI À ESCOLA. Sr. Alexandre detalhou explicações sobre todos os pontos levantados pela CTEA, como também apresentou
informações do funcionamento do comitê intersetorial criado dentro da SME. Diante da
discussão sobre o funcionamento do comitê intersetorial foi solicitado a mudança da titularidade
dos representantes da Secretaria Municipal de Educação. Sra. Silvane - pontuou informações
sobre o programa Agricultura Urbana. Sr. Alexandre - em continuação dos esclarecimentos
iniciou relato sobre o programa cento e dezesseis, referente a hortas nas escolas. Em seguida
esclareceu informações sobre a contratação do Sr. "Jonathan" (trata-se de uma empresa ME "Em
Cena Escola Sustentável"). Sra. Silvane - Como ponto de pauta destacou os encaminhamentos
dos documentos da Conferência. Também trouxe informações sobre a Semana Lixo (zero). 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 16:13h. 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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