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 05
DEFEVEREIRO DE 2019
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 14h13min, 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. Elizonete Tietjen representante da SMI, Sra. Marilei Biletski
Grans representante da SMS, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da ACESA, Sr. Ricardo
Cerruti Oehling representante do IAR e a Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio
Çarakura. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos os presentes. Sr.
Tiago - relatou o interesse da Instituição Ekko Brasil em participar do COMDEMA, porém por
não haver cadeira disponível no momento, a Secretaria do COMDEMA entendeu por
encaminhar a demanda a esta CTEA. Aberta a discussão os presentes decidiram por convidar o
referido instituto, caso aja interesse, para preencher a ultima cadeira da CTEA. Sra. Patrícia aproveitando o assunto em discussão informou aos demais sobre o interesse do grupo Ilumina
Brasil em participar das reuniões da CTEA, mesmo sem cadeira. Aberta a votação para os
encaminhamentos sobre o assunto, ficou decidido por unanimidade convidar o grupo Ilumina
Brasil para participar da CTEA, sendo a Sra. Patrícia encarregada de entrar em contato com o
referido grupo. Sra. Silvane - continuando com a pauta iniciou a discussão sobre onde serão
realizadas as reuniões da CTEA. Aberta a votação ficou decidido por unanimidade a escolha do
Parque Ecológico do Córrego Grande. Sra. Silavane - em continuidade aos trabalhos colocou em
votação a ATA referente ao mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito. Após leitura a
referida ATA foi aprovada por unanimidade. Sr. Tiago - aproveitando que a referida ATA foi
aprovada, abriu a discussão para decidir a data da próxima reunião, tendo em vista que no dia
cinco de março será carnaval. Aberta a votação foi decidido que a reunião do mês de março
acontecerá no dia vinte e seis de fevereiro. Sra. Silvane - deste modo passou a discutir sobre a
construção da primeira Conferência de Educação Ambiental. Sr. Tiago - informou a todos que a
Conferência foi aprovada parcialmente pelo Conselho, sendo que a CTEA deverá apresentar a
programação ao Conselho para assim poder ter uma decisão definitiva. Sra. Silvane - após
discussão ficou decidido o comparecimento do Sr. Eduardo e da Sra. Silvane na reunião do
Conselho, a qual será realizada no dia onze de fevereiro, a fim de realizar uma apresentação do
programa da Conferência. Sra. Silvane - referente aos temas que serão discutidos na
Conferência, apresentou algumas diretrizes. Debatido o assunto ficou decidido por estabelecer
quatro eixos, as quais serão encaminhadas a todos os representantes da CTEA por e-mail. Em
seguida foi decidido também a criação de quatro grupos de discussão dentro da Conferência.
Iniciou-se a leitura de proposta do objetivo da Conferência encaminhado pela Sra. Gloria. Diante
dos futuros trabalhos a serem concretizados, e em vista da construção da primeira Conferência de
Educação Ambiental, ficou decidido que a Sra. Silvane irá encaminhar por e-mail a parte do
programa já discutido e decidido mediante votação da CTEA, bem como a parte que ainda
precisa ser decidida e discutida, junto seguirá uma lista de tarefas na qual cada um irá se
predispor a realizar algumas destas. 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 16:09h.
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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