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

SETEMBRO DE 2018 

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

Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis - IPUF, reuniu-se a Câmara Técnica de 2 

Educação Ambiental - CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane 3 

Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Daiana Bastezini representante da 4 

COMCAP, Sra. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Elizionete Tietjen 5 

representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans representante da SMS, Sr. Eduardo Erpen 6 

Fronza representante da UFSC, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sr. 7 

Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. Vanessa Philippi Cecconi representante da 8 

SME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura e o Sr. Rogério Santos da 9 

Costa representante do CME. Sra. Silvane iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os 10 

presentes, em seguida devido as duvidas surgidas todos acordaram que o horário das reuniões 11 

permanecerão das 14:00 às 16:00 horas da tarde, e que as futuras reuniões acontecerão na sala de 12 

reuniões do Conselho Municipal de Educação, localizado na Rua Ferreira lima, 82, Centro de 13 

Florianópolis. Já para o ano de dois mil e dezenove nós ainda decidiremos como as reuniões 14 

serão realizadas. Passando ao pontos de pauta da nossa reunião, feita as observações a ATA do 15 

mês de agosto foi aprovada por unanimidade. Sr. Ricardo - informa que já entrou em contato 16 

com a Instituição AR3 animal e Caipora. Sra. Silvane - então caso não tenhamos respostas 17 

podemos realizar uma chamada pública. Tiago - informa que a Resolução de Regimento Interno 18 

da CTEA foi levada ao COMDEMA e foi aprovada, porém foram feitos questionamentos. Sra. 19 

Silvane - iniciou a leitura dos questionamentos, todos foram discutidos e corrigidos, sendo que a 20 

Resolução deverá ser lida em próxima reunião do COMDEMA. Sr. Rogério - amanhã vai estar 21 

com  o Sr. Eduardo da empresa CASAN no Conselho de Educação a fim de esclarecer o que é a 22 

MP do Aquífero do Guarani. E outra informação e que a semana que vem teremos o fórum de 23 

educação no auditório do CEC dias doze e treze. Sr. Eduardo - dia vinte e sete deste mês o 24 

NEAMB estará realizando o sexto seminário sobre Educação Ambiental o tema será a "Água e 25 

Bens Comuns". Sra. Daiana - dia vinte e três teremos o aniversário do Jardim Botânico. E no dia 26 

vinte e oito teremos o aniversário do Museu do Lixo. Sra. Vanessa - ainda será confirmado se 27 

serão um dia ou dois, que teremos o fórum sobre a Conferência de Educação, mais ainda vamos 28 

confirmar. Já dia vinte e dois de setembro a UFSC estará fazendo uma comemoração para o dia 29 

da árvore, mais depois eu passo direitinho. Sra. Silvane - dia quinze de setembro teremos o dia 30 

da limpeza das praias. O Sr. Ricardo ficou encarregado de fazer um calendário para colocar no 31 

site de eventos da Educação Ambiental. Sra. Elizonete - informo que o Sr. Audenir não 32 

participará mais da CTEA, e como estão sendo feitas alterações na Secretaria talvez ocorra 33 

substituição da titular também. Sra. Silvane - continuando com os itens de pauta sugiro fazer 34 

uma alteração passando ao assunto de conceito sobre Educação Ambiental a frente. Todos 35 

concordaram. Então eu passo a palavra para o Sr. Eduardo - com o objetivo de conciliar o 36 

conceito sobre Educação Ambiental eu vou passar um formulário pra preencher rapidinho. Após 37 

foi aberta uma discussão sobre o assunto. Neste momento foi apresentado o curso de formação 38 

continuada de educadores ambientais coordenado pelo NEAMB bem como os materiais 39 

utilizados neste curso e seus conteúdos bibliográficos.  Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. 40 

Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 15:55h. 41 

Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a 42 

submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 43 


