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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 21 DE 

MAIO DE 2019 

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 14h09min, na Sala de Reuniões 1 

do Parque Ecológico do Córrego Grande, 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. Sara 4 

Camargo representante da SMI, Sra. Marilei Bilistiki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo 5 

de Almeida Mohedano representante da UFSC, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da 6 

ACESA, Sra. Leana Bernardi representante do IAR, Sra. Patrícia Neves de Oliveira 7 

representante do Sitio Çarakura, Sr. Eduardo Erpen Fronza representante do Sitio Çarakura, Sr. 8 

Rogério Santos da Costa representante do CME e a Sra. Letícia Aparecida Zampieri Costa 9 

representante do R3 Animal. Sra. Silvane - iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. 10 

Primeiro ponto colocado foi a ATA de abril. Após deliberação ficou decidido encaminhar a ATA 11 

para Silvane para correção. Informes Gerais: Sr. Eduardo - vou começar a estagiar e infelizmente 12 

não vou poder participar mais da CTEA a partir do mês de junho. Sra. Paula - informo sobre o 13 

Seminário sobre a cultura indígena no dia três de junho, maiores informações serão repassadas 14 

por e-mail. Sra. Patrícia - próximas formações da Revolução dos Baldinhos estão previstas para 15 

dia um e dia dois. Sr. Rogério - haverá um evento na Univali, um seminário, programação será 16 

repassada por e-mail. Sra. Patrícia - dia dezenove de junho lançamento do livro da Sabrina. Sra. 17 

Gloria - sobre a semana de meio ambiente, vai ter algumas exposições, podemos até divulgar no 18 

seminário Paula, porque será sobre os indígenas, como também as outras exposições como 19 

museu do lixo, etc. Pauta da Conferência: foi lido todo o Regimento Interno da Conferência, este 20 

foi discutido detalhadamente, e posteriormente aprovado por unanimidade. Ficou acordado em 21 

encaminhar o Regimento a todos os participantes por e-mail, assim aquele que discordar ou 22 

opinar por mudanças, poderá levar o destaque na abertura da Conferência, podendo a plenária 23 

aprovar ou não. Finalizado este ponto, Sra. Silvane propôs iniciar um "check list" de todas as 24 

etapas da Conferência. Foram discutidas todas as etapas da Conferência e aprovadas por 25 

unanimidade. Posteriormente reviu-se todas as responsabilidades dos e representantes da CTEA 26 

para com a realização da Conferência. Devido a entendimento unanime sobre as etapas, 27 

documentos e responsabilidades de cada representante da CTEA, o restante da reunião foi 28 

dedicado aos detalhes como cerimonial, decorações, matérias necessários (mesas, cadeiras, caixa 29 

de som, espaço para os grupos, etc). Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. 30 

Silvane agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:17h. 31 

Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a 32 

submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  33 


