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

MARÇO DE 2020 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h06min, 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. Gloria Clarice Martins representante da COMCAP, Sra. Sara Toscan Camargo 

representante da SMI, Sr. Alexandre P. Saydelles representante da SME, Sra. Vanessa Philippi 

Cecconi representante da SME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sítio Çarakura, 

Sra. Letícia Aparecida Zampieri Costa representante da R3 Animal e Sra Alessandra Bez Birolo 

representante da Ekko Brasil. Como convidados Sra. Samya Uchoa Bardollo que é da área 

ambiental Floram, e o Sr. Eduardo D. Moure representando a ACESA. Sra. Silvane - iniciou a 

reunião desejando uma boa tarde a todos, em seguida passou a Pauta da reunião. Como primeiro 

ponto iniciou-se a discussão sobre a recategorização do Mona da Lagoa do Peri. Foi realizada uma 

contextualização sobre o problema, e em seguida passada a palavra a Sra. Alessandra representante 

da Ekko Brasil. Sra. Alessandra – passou a detalhar a posição da Instituição Ekko Brasil. Enfatizou 

que todos, têm direito a uma opinião ou posicionamento, e que em uma democracia o que vale é a 

maioria. Após iniciou a leitura de uma nota pública elaborada pela Instituição. Ficou de 

encaminhar ao e-mail da Secretaria Executiva do COMDEMA, a nota técnica lida. Ao fim fez um 

Informe Geral: apresentou informações sobre o projeto “mulheres em ação”, maiores informações 

serão repassadas por “whatssap”. Foram realizados alguns questionamentos, os quais foram 

devidamente respondidos. Sra. Silvane – o segundo ponto é aprovação das ATAs de novembro e 

dezembro, todas foram aprovadas após a realização das correções apontadas. Terceiro ponto é o 

documento formal sobre Educação Ambiental na SME, do Município de Florianópolis. Sr. 

Alexandre – explicou que a diretoria está sob nova reestruturação, então o caderno está em off. 

Sra. Silvane – então podemos dar uma olhada antes da publicação? Sr. Alexandre – tudo depende 

do Secretário. Sra. Silvane – podemos mandar uma solicitação?. Aberta a votação todos 

concordaram em enviar um ofício ao Secretário de Educação Municipal solicitando o caderno em 

construção sobre a Educação Ambiental formal, a fim de alguma forma poder contribuir e reforçar 

a importância do material e do assunto. Sra. Silvane – penso que o caderno é de grande peso para 

a Política de Educação Ambiental que estamos discutindo já algum tempo. Friso que a CTEA é o 

melhor caminho para se ter uma discussão deste nível, desta forma peço a vocês da Secretaria de 

Educação que levem isso em consideração. Sra. Alessandra – sugeriu a leitura do “ODS4”, a fim 

de contribuição para a construção do caderno de Educação Ambiental. Sra. Silvane – gostaria de 

saber se todos concordam que o Instituto Ekko apresenta como ponto de pauta na próxima reunião, 

uma apresentação sobre o “DS4”, para podermos somar isso a Política de Educação Ambiental do 

município. Aberta a votação todos concordaram. Quarto ponto são as “Hortas escolares”. O 

assunto foi apresentado ao COMDEMA e com a aprovação desta Ata, o ofício será enviado à 

Secretaria de Educação Municipal. Informe Geral: Sra. Silvane – o Programa Municipal de 

Agricultura Urbana - PMAU vai passar por uma resignação e será chamado de “Cultiva Floripa”, 

todos os novos dados serão fornecidos por um novo portal no site da Prefeitura. O setor competente 

por responder aos futuros requerimentos será a Superintendência de Pesca, Maricultura e 

agricultura, a qual ainda está reestruturando sua  equipe. Quinto ponto é a votação para Presidente 

da CTEA. Aberta a votação todos concordaram na permanência da Sra. Silvane. Sexto ponto é a 

apresentação da relação das faltas das Instituições representantes da CTEA. Tiago – não tem como 

apresentar todas as faltas, porque houve Instituições que entraram na CTEA no decorrer do ano. 

Porém, elaborei um balanço para todos terem uma ideia de presença. Sra. Silvane – realizou a 

leitura e solicitou às Instituições com maior número de faltas, que procure encaminhar uma nova 

representação para a suplência, assim estas Instituições poderão se fazer mais presentes nas futuras 

discussões. Propôs também que realizem convides a Instituições de fora do COMDEMA, sugeriu 

o convide ao IFSC. Todos concordaram. Também foram citadas outras Instituições, como por 
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exemplo, a “FAPESC”. Os convites serão feitos por representantes da CTEA. Sra. Érica irá entrar 

em contato com o IFSC. Sra. Silvane também irá formalizar o convite por e-mail. Por fim foram 

listadas cinco Instituições, sendo públicas e privadas, são elas: IFSC, UDESC, ECOPAERV e 

CEPAGRO. Os endereços serão repassados ao e-mail da Secretária Executiva do COMDEMA 

para elaborar os convites. Sétimo ponto é o Plano de Trabalho para dois mil e vinte. Sr. Ricardo 

e Sr. Rodrigo ficaram encarregados de iniciar os documentos a respeito do primeiro Fórum de 

Educação Ambiental. Temos que fechar tudo isso o mais rápido possível para pedir aprovação do 

COMDEMA. Devido ao curto tempo para a realização do Fórum, ficou acordado de apresentar ao 

COMDEMA, um pedido para realização, e posteriormente será apresentado sua total construção. 

Informe Gerais: Sra. Silvane – plano de trabalho de combate ao lixo marinho”. Sra. Patrícia – fala 

que existe um trabalho de secar as conchas de ostras e fazer um pó para destinar à construção civil. 

Sra. Silvane – salienta que todos podem indicar convidados para participar desse movimento. A 

ideia principal é mostrar que todo tipo de resíduo acaba indo parar no mar, se não tomarmos 

nenhuma medida. Sra. Vanessa – fala sobre o seminário regional de EA, e diz que realizou uma 

provocação a “SDE”, e agora eles vão oferecer um certificado aos nossos eventos, será usado o 

Centro de Eventos ao lado da Epagri, o convite já está aberto a todos vocês. Está agendado para 

dia três. Sra. Silvane – dia dezesseis de março terá a próxima reunião da REDE SEMEAR, a qual 

será realizada no Instituto COMPASSO. Sra. Marilei – lembrou a todos sobre os cuidados que 

devem ser tomados devido a pandemia do COVID-19, e reforçou a vacinação contra o sarampo. 

Foi o relatório. Sendo este o último ponto da pauta a Sra. Silvane agradeceu a presença de todos e 

encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada às 16:05h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff 

de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá à apreciação e aprovação dos 

membros da CTEA para todos os efeitos legais.  


