
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 

Câmara Técnica Educação Ambiental - CTEA 
 

                                                     Página 1 de 1 
 

REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 26 DE 

FEVEREIRO DE 2019 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14h09min, na Sala de 1 

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

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

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

Elizonete Tietjen representante da SMI, Sra. Marilei Biletski Grans representante da SMS, Sra. 5 

Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sra Nanessa Philippi Cecconi representante 6 

da SMC, Sr. Rogério Santos da Costa representante do CME, Sra. Letícia Aparecida Zampieri 7 

representante da AR3 Animal e a Sra. Alessandra Bez Birolo representante do Ekko Brasil. 8 

Como convidadas, Sra. Leana Bernadi representante do IAR e a Sra. Sara Camargo representante 9 

da SMI. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Posteriormente propôs 10 

uma rápida apresentação dos representantes devido a presença das convidadas. Em seguida 11 

passou a pontuar a pauta da reunião. Primeiramente colocou-se em votação a ATA referente ao 12 

dia cinco de fevereiro. Aberta a votação a referida ATA foi aprovada por unanimidade. Informe 13 

gerais: Sra. Alessandra - queria convidar a todos para a próxima quarta-feira comparecer a 14 

audiência pública referente a recategorização do Parque da Lagoa do Peri. Sra. Silvane - convido 15 

a todos a acompanhar, e se possível contribuir para os trabalhos referente ao Plano Municipal da 16 

Mata Atlântica - PMMA. Próximo item de pauta. Construção da Conferência de Educação 17 

Ambiental. Inicio-se os trabalhos com um breve relato sobre a apresentação realizada no 18 

COMDEMA, tendo como contrapartida a aprovação integral. Em seguida discutiram-se opções 19 

de titulo da referida Conferência. Aberta a deliberação foi decidido por "É legal ConferE.A.?". 20 

Sra. Silvane - lembrando da reunião do COMDEMA, gostaria de informar a todos, que o Sr. 21 

Lucas representante da OAB/SC parabenizou esta Câmara Técnica, devido a iniciativa dos 22 

trabalhos voltados a Conferência. Em seguida iniciou-se a leitura dos objetivos da Conferência. 23 

Após leitura ficou decidido a seguinte metodologia: criação de quatro grupos de discussão; 24 

definindo a participação de determinados representantes em cada grupo criado, para assim iniciar 25 

a construção dos temas. Sugestão: Tema 1: Rogério e Silvane; Tema 2: Paula e Eduardo; Tema 26 

3: Gloria e Alessandra; Tema 4: Sara e Letícia. Conforme a ser divulgado na programação. 27 

Sendo que após iniciar a elaboração das laudas, estas serão compartilhadas com todos, assim 28 

quem quiser poderá contribuir. O prazo estipulado ficou decidido em quatorze dias. Palestra de 29 

abertura. Decidiu-se pela apresentação de alguns nomes, sendo que na próxima reunião será 30 

aberto o debate para escolha. Sugestões: "Quintas" IBAMA, Professor Daniel - UFSC, 31 

"Mataressi" professor da Univali e professora Fátima da Unissul. Tarefa para Tiago. Ligar para 32 

Câmara de Vereadores e solicitar o histórico da lei. Lista de tarefas: será repassada uma lista de 33 

tarefas por e-mail, nesta lista todos colocarão seu nome para as tarefas que desejarem realizar. 34 

Em seguida ficou decidido a criação de dois grupos específicos para dar andamento aos 35 

trabalhos. Grupo de logística: Sara, Marilei, Alessandra e Vanessa. Grupo Técnico: Silvane, 36 

Paula, Eduardo e Rogério. O título da Conferência passou a ser discutido. Após longa discussão 37 

deliberou-se por (I Conferência de Educação Ambiental de Florianópolis). Referente à arte visual 38 

foi apresentado dois materiais: "logo" e "folder". Os dois materiais apresentados foram 39 

aprovados, porém deliberou-se por algumas observações as quais devem ser realizadas. Após 40 

revisão o material será encaminhado a Sra. Silvane por e-mail. Seguindo a pauta passou-se a 41 

questão de - proposta de Educação Ambiental nas escolas municipais. Foi apresentado um livro 42 

para todos os representantes. Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane 43 

agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:05h. Esta ata 44 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a 45 

apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  46 


