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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 04 DE 

OUTUBRO DE 2018 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 14h17min, na Sala de Reuniões do 1 

Conselho Municipal de Educação, reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA, 2 

onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane Dalpiaz do Carmo representante da 3 

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

representante da SMS, Sr. Eduardo Erpen Fronza representante da UFSC, Sra. Paula Tonon 5 

Bittencourt representante da ACESA, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio 6 

Çarakura e o Sr. Rogério Santos da Costa representante do CME. Sra. Silvane iniciou a reunião 7 

desejando uma boa tarde a todos os presentes, em seguida passou a leitura da Ata referente ao 8 

mês de setembro. Foram feitas algumas observações sendo que Ata deverá ser remetida 9 

novamente para aprovação. Assim, seguindo com a reunião passou aos informes gerais. Sra. 10 

Gloria - pontuou os datas comemorativas do Jardim Botânico e do Museu do Lixo. Outro ponto 11 

foi sobre  "GIRS",  ficando comprometidos os representantes da CTEA de ir a reunião. Sra. 12 

Silvane - ainda dentro dos informes descreveu um pouco sobre o aniversário do Jardim Botânico. 13 

Sra. Patrícia - se precisar de ajuda a gente se coloca a disposição, e também se precisar de 14 

alguma espécie que a gente tenha lá em nossa instituição a gente pode ver a possibilidade de 15 

ceder para vocês lá do jardim botânico. Sra. Silvane - como a Vanessa não esta eu vou fazer o 16 

relato sobre a Conferência de Educação. Será realizando um evento pela "GERED mais CIEIA", 17 

pós Conferencia no Morro das Pedras onde cada "GTEA" vai disponibilizar uma vaga, então 18 

além das crianças que já participaram irão participar todas as crianças das escolas convidadas, e 19 

será trabalhado o assunto pós juvenil, não é um evento para todos é só para convidados, dias 20 

dezesseis e dezessete, quem esta realizando e a Secretaria do Estado. Sr. Eduardo - a gente teve o 21 

Seminário do "NEAMB", tivemos vários convidados inclusive pessoas da área indígena, e foi 22 

bem positivo. Sr. Rogério - o Fórum de Educação foi muito legal, o pessoal esta compilando as 23 

informações e os encaminhamentos, e pelo que lembro não apareceu nada sobre a Educação 24 

Ambiental. Já sobre o convidado para a reunião do Conselho Municipal de Educação o Sr. 25 

Eduardo, eu acho que ele e do sindicado do Saneamento, e o que ele esta fazendo é uma 26 

campanha contra um projeto de lei que visa a venda, ou a liberação de concessões de licenças 27 

para o saneamento em uma determinada área. Sra. Silvane - eu acho que como encaminhamento 28 

a gente pode resgatar alguns marcos desta discussão, assim nós vamos poder se posicionar 29 

melhor sobre o assunto, tanto sobre o marco regulatório do saneamento, como também sobre os 30 

aquíferos. Sra. Patrícia - eu lembrei agora de uma reunião do Conselho no Parque do Rio 31 

Vermelho, e eles estão pensando em fazer um curso sobre educação ambiental para o pessoal do 32 

parque chamado "Protetores Ambientais", devido a isso o Sitio Çarakura se propôs a fazer dois 33 

banheiros secos, onde a equipe do surf ficará encarregada de cuidar. Sra. Silvane - eu acho que o 34 

que a gente pode tirar desses encaminhamentos o seguinte, quais eventos estão acontecendo no 35 

Município? E de que forma a gente pode contribuir para isso? O Tiago pode levar ao 36 

COMDEMA mais especificamente ao representante da FATMA, a quando anda o projeto de 37 

plano de manejo do Parque do Rio Vermelho, se possível por escrito. Sr. Rogério - o Sr. Eduardo 38 

falou sobre o MP 844, que já foi aprovada, ela retira algumas exigências para o licenciamento na 39 

área de saneamento, ou seja, troca o estudo de impacto, por um estudo sócio econômico e libera 40 

a privatização de algumas áreas. Sra. Silvane - sobre o programa da CTEA referente aos 41 

existentes programas sobre Educação Ambiental no município, em função do que esta 42 

acontecendo eu estou divulgando a todos que conheço a criação e funcionamento da CTEA. 43 

Diante da dificuldade de se discutir a educação ambiental, sugiro que façamos um Conferência 44 

sobre a educação ambiental no município. Todos acordaram em realizar a Conferência de 45 

educação ambiental para o mês de maio de dois mil e dezenove, a fim de discutir um plano 46 

municipal voltado para educação ambiental, bem como consolidar esta política de educação 47 

ambiental em nosso município. Sr. Eduardo - eu acho que e muito importante fixar este plano de 48 

educação ambiental, mas a gente consegue resolver este problema no primeiro fórum? porque eu 49 
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vejo que o caminho é aqui na CTEA. Sra. Silvane - a partir de nossa próxima reunião como 50 

pauta proponho dar inicio a discussão sobre a nossa conferência. Já em relação a lei de educação 51 

ambiental a gente pode iniciar o estudo desta a fim de verificar o que esta faltando, para assim 52 

poder complementa-la, em seguida vamos poder encaminhar ao Gabinete ou ao CODEMA. Para 53 

próxima reunião fica como pauta então: o inicio da construção de nossa Conferência, o estudo da 54 

lei de educação ambiental e a apresentação do Sr. Rogério sobre quais os programas de educação 55 

ambiental no município. Sra. Paula - dia 16 agora teremos o Planeta Doc. Sra. Silvane - dias 16, 56 

17 e 18 teremos o veleiro eco na beira-mar. E dia 20 teremos o mutirão para recolher lixo na 57 

beira-mar, tendo em vista de que não foi possível a realização nas datas anteriores devido ao 58 

tempo de chuva. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a presença de 59 

todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:22h. Esta ata foi redigida por Tiago 60 

Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação e 61 

aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 62 


