
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 

Câmara Técnica Educação Ambiental - CTEA 
 

                                                     Página 1 de 2 
 

REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 03 DE 

DEZEMBRO DE 2019 

Ao três dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14h12min, na Sala de Reuniões do 1 

Monumento Natural Lagoa do Peri, reuniu-se a Câmara Técnica de Educação Ambiental - 2 

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

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

Bilistki Grans representante da SMS, Sr. Ricardo Cerruti Oehling representante do IAR, Sra. 5 

Letícia Aparecida Zampieiri Costa representante da Associação R3 Animal, Sra. Érika Cardoso 6 

da Silva representante da Associação R3 Animal e a Sra. Elisa Brod Bacci representante do 7 

Instituto Ekko Brasil. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Em 8 

seguida reforçou o pedido para que a Secretaria Executiva do COMDEMA elabore tabela 9 

contento faltas das Instituições da Câmara Técnica de Educação Ambiental - CTEA. Próximo 10 

ponto é que devido a presença do Instituto Ekko Brasil, foi apresentada novamente a seguinte 11 

informação: no início de dois mil e dezenove (ver ATA) houve um questionamento sobre a 12 

posição da Instituição em relação a recategorização da Mona da Lagoa do Peri, ocorrido na 13 

audiência pública na Câmara de Vereadores. Desta forma a CTEA gostaria de uma manifestação 14 

para o inicio do próximo ano. Outro ponto é a criação do Cadastro de Educadores Ambientais. O 15 

qual o Sr. Ricardo ficou de elaborar, desta forma ficará mais fácil para que possamos realizar os 16 

convites para o primeiro fórum de Educação Ambiental. Dentro deste assunto reforço que em 17 

última reunião ficaram encarregados os seguintes representantes: Letícia, Ricardo e Rodrigo com 18 

as tarefas iniciais do primeiro fórum de Educação Ambiental, tarefas que utilizaram o Cadastro 19 

ou Rede de Educadores Ambientais de Florianópolis como ponto de partida. Através deste 20 

Cadastro que Ricardo está produzindo teremos quatro produtos elaborados, nome, bairro, 21 

telefone e projeto. Assim será possível produzir um mapa destas instituições pela ilha. Passando 22 

a outro ponto de pauta, informo que as Atas serão encaminhadas junto com a agenda de dois mil 23 

e vinte para aprovação por referendo via e-mail. Assim proponho para fevereiro a seguinte pauta: 24 

Definição dos novos representantes (instituições faltosas); votação para Presidente CTEA; e 25 

plano de trabalho para dois mil e vinte. Informes gerais: Sra. Letícia - o plano verão do R3 26 

Animal está ganhando corpo, porém faltam algumas coisas, mas estamos aguardando a resposta 27 

“Autorização”, e provavelmente iniciamos os trabalhos dia quatro de janeiro. Já foi realizado 28 

contato com algumas instituições para possíveis parcerias, estamos no caminho certo. Sra. Glória 29 

- a participação da COMCAP poderá ocorrer dentro de suas possibilidades. Sra. Erica R3 Animal 30 

– conseguimos um espaço dentro do Parque do Rio Vermelho, este será voltado para atividades 31 

em Educação Ambiental, terá também atividades com crianças onde conversaremos sobre a vida 32 

marinha, crianças até dez anos é a previsão. Sr. Ricardo – hoje para quem não esteve presente, 33 

tivemos o quinto hasteamento da Bandeira Azul aqui no Mona. Breve contextualização da 34 

Bandeira Azul pelo mundo, no Brasil infelizmente o interesse é pouco, trata-se de um certificado 35 

de gestão ambiental. Para ser Bandeira Azul tem que atender a trinta e quatro critérios, os quais 36 

devem ser atendidos em até dois anos. Outro ponto é que duas escolas municipais ganharam 37 

Bandeira Ecoescolas, Bandeira selo verde, há uma metodologia que deve ser seguida também, e 38 

posteriormente reportada ao IAR. Sra. Silvane - pontuou o acontecimento do programa dezesseis 39 

dias contra a violência da mulher. Informou também que dia dez de dezembro é o dia de discutir 40 

com o homem como não ser violento com a mulher. Dia cinco de dezembro roda de conversa das 41 

mulheres ambientalistas de Florianópolis. Nós vamos discutir a questão do feminino dentro das 42 

políticas ambientais. A questão da mulher dentro da proteção do meio ambiente. Dia cinco O 43 

CECA inaugurou o museu estação do mar, existe uma taxa de uso, porém é aberto ao público. O 44 

museu estação do mar, junto ao Floripa Shoping é uma parceria entre o Instituto NOAH e o 45 

Instituo Souto da Univale. Sra. Silvane – lembra que esperávamos hoje a notícia do material que 46 

esta sendo produzido para diretrizes da EA na SME, mas o SR. Alexandre não pode vir, ele iria 47 

contatar a "Rosemy" para sabermos sobre as diretrizes do documento da Educação Ambiental 48 

“formal” do município. Silvane Relata ainda que o esqueleto do documento já teria sido entregue 49 
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ao Secretário de Educação, no entanto a informação não passou pela CTEA. O ideal que todas as 50 

questões de EA fossem discutidas nesse que é o fórum da EA em Florianópolis.  Ainda informa 51 

que solicitou informação no grupo de Whatssap, tendo em vista que a ideia é tornar mais plural 52 

as discussões relativas à EA. Sr. Ricardo – realta que falou com o Prefeito no dia de hoje, foi 53 

uma crítica, dize que a assessoria de Impressa dele está muito ruim, e vejo que nos outros 54 

municípios funciona até como uma propaganda para ele próprio (Prefeito), enfim, o que vejo é 55 

uma falta de comunicação. Sra. Silvane - iniciou uma avaliação sobre o andamento da CTEA. 56 

Tiago - ótimo e excelente.  Sr. Ricardo - o pessoal está cada vez mais unido do que outros que 57 

conheço. Gloria - fizemos milagre realizando a primeira Conferência de Educação Ambiental, 58 

mas vejo que estamos indo muito bem. Resumindo. Todos estão bem contentes com a criação da 59 

CTEA. Sra. Silvane - teremos para o ano de dois mil e vinte a realização de apresentações de 60 

cada Instituição da CTEA para o COMDEMA, o que cada Instituição realiza na área da 61 

Educação Ambiental, desta forma coloco como sugestão a seguinte ordem: Floram, Comcap, 62 

Sítio Çarakura, R3 Animal, Ekko Brasil para o primeiro semestre de dois mil e vinte. Por fim, 63 

pontuo o Plano Nacional do Ambiente Marinho, e como sugestão a união de algumas 64 

Instituições, como por exemplo R3 Animal. Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a 65 

Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 66 

16:07h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, 67 

que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  68 


