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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 

06/03/2018 

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 14h21min, na Sala de Reuniões da 1 

Secretária de Infraestrutura - SMI, 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. Daiana Andréa 4 

Bastezini representante da COMCAP, Sra. Elizonete Tietjen representante da SMI e a Sra. 5 

Vanessa Philippi Cecconi representante da SME. A Sra. Silvane iniciou a reunião discutindo 6 

sobre a composição da CTEA tendo em vista a indicação de mais representantes advindos do 7 

COMDEMA. Após ficou decidido os modelos das ATAs e Lista de Presença.Houve um 8 

momento de contextualização da proposição e criação da CTEA. Foram sugeridos para compor a 9 

câmara também. Representantes da UDESC, do Sitio Çarakura, do UC da ILHA, da Polícia 10 

Militar Ambiental e da Secretaria Municipal de Educação. Então hoje a CTEA conta com sete 11 

membros,  e  a ideia desta reunião e organizar esta composição, Sr. Tiago – lembra que a agenda 12 

da CTEA, ficou definida que as reuniões acontecerão sempre na primeira terça-feira de cada 13 

mês, e o local será no prédio da SMDU no andar ático, com horário de inicio às quatorze horas. 14 

Outro objetivo desta reunião é desencadear a organização desta câmara e a partir dela propor 15 

uma mobilização para envolver todos e todas que trabalham com EA no município, além de criar 16 

uma rede de educadores ambientais de Florianópolis.   Sra. Silvane - só para ficar registrado em 17 

ATA a reunião preparatória não gerou uma ATA e então as deliberações referentes a isso estão 18 

sendo registradas nesse momento. Lembrar ainda que Tiago será o secretario desta câmara e é 19 

responsabilidade dele a publicação dos documentos gerados pela CTEA , bem como as 20 

memórias das reuniões,. Sra. Daiana questionou sobre a representação da sociedade civil.  Sra. 21 

Silvane explica a CTEA é um fórum com a responsabilidade  de colaborar com o Conselho em 22 

decisões técnicas relativas a EA a, a paridade não é entre governo e sociedade civil e sim entre 23 

conselheiros e não conselheiros Assim, a FLORAM, COMCAP, SMI, SMS,  UFSC e ACESA, 24 

somam  seis representações do Conselho. E lembrando que havia sido sugerido  na reunião do 25 

Conselho dez cadeiras, sendo cinco representadas por indicação das Instituições que compõe o 26 

COMDEMA, e as outras cinco seriam definidas por essas indicações. Porem se nós temos hoje 27 

seis de cadeiras indicadas pelo COMDEMA, entendo que nós deveríamos ter seis cadeiras 28 

definidas pela CTEA, então como os primeiros indicados ainda não responderam ao nosso email, 29 

podemos indicar novas instituições. Mas sugiro esperamos para o segundo semestre e   até lá nós 30 

poderemos pensar em quais instituições ou pessoas que nós vamos chamar.  Gloria destaca que é 31 

importante convidar pessoas  que trabalham com a Educação Ambiental  Sra. Gloria – pergunta 32 

se as representações podem ser  associações, ou podem ser OSCIP?  Sra. Silvane destaca que  a 33 

nossa preocupação é que venham pessoas com referência que possam discutir questões  da 34 

política, para  discutir diretrizes no âmbito do Município, porque hoje cada um puxa para um 35 

lado. Sra. Daiana lembra que tem por exemplo a Caipora que vocês devem conhecer a onde 36 

existem pessoas de alto nível técnico , pessoas integras  Sra. Vanessa – lembra que eles estão em 37 

vários fóruns então  podem ter dificuldade de manter a participação . Sra. Silvane –como 38 

encaminhamento  vou fazer o contato com estas três e ver se eles têm o interesse em participar. 39 

Ai   deixamos as outras quatro cadeiras em aberto para chamar outras instituições para fechar as 40 

quatorze cadeiras. Antes dos Informe gerais Sra. Silvane lembra da pauta para abril – discussão 41 

do regimento do COMDEMA e portaria de criação da CTEA:. Sobre  informes a Sra. Vanessa 42 

relata sobre  a conferência infando juvenil e meio ambiente A Sra. Daiana repassou  informe 43 

sobre o projeto do FNMMA. este projeto prevê o trabalho com  três frentes que é a compostagem 44 

com hortas comunitárias, o domiciliar que é a continuidade do Minhoca na Cabeça e o 45 

fortalecimento dos pátios municipais com a implantação de pontos de entrega voluntário de 46 

orgânicos. Sra. Daiana também repassou informes sobre a situação dos encaminhamento do 47 

comitê gestor para implantação do JBF. Sra. Silvane repassou um informe sobre um projeto de 48 

compostagem de resíduos da maricultura e sendo este o último ponto da pauta a  Sra. Silvane 49 
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agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:25h. Esta ata 50 

foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a 51 

apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 52 


