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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 07 DE 

AGOSTO DE 2018 

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 14h11min, na Sala de Reuniões da 1 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica de 2 

Educação Ambiental - CTEA, onde compareceram os seguintes representantes: Sra. Silvane 3 

Dalpiaz do Carmo representante da FLORAM, Sra. Gloria Clarice Martins representante da 4 

COMCAP, Sr. Adenir Cursino de Carvalho representante da SMI, Sr. Eduardo Erpen Fronza 5 

representante da UFSC, Sra. Clenice Pereira de Castro representante da ACESA, Sra. Vanessa 6 

Philippi Cecconi representante da SME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio 7 

Çarakura e o Sr. Rogério Santos da Costa representante do CME. Sra. Silvane iniciou a reunião 8 

desejando uma boa tarde a todos os presentes, informou a todos que em função das articulações 9 

realizadas estamos recebendo hoje os novos representantes, sendo assim sejam bem vindos. Em 10 

seguida passará a palavra ao Tiago para informar sobre os documentos remetidos a Câmara 11 

Técnica Jurídica - CTJ. Foi realizada uma apresentação formal de todos os representantes, 12 

dizendo suas formações, e o porque de ter ido para a área de Educação Ambiental. Sra. Silvane - 13 

explicou a importância da criação da CTEA e seus objetivos. Também apresentou informalmente 14 

alguns dos representantes ausentes, e suas atuações voltadas para a Educação Ambiental. Já 15 

devido ao representante da Polícia Militar Ambiental foi sugerido uma substituição, ou se 16 

aguardamos mais um mês para obter resposta. Por fim ficou acertado esperar resposta do Sr. 17 

Ricardo referente as indicações que ficou de fazer, sendo as instituições Coletivo, AR3 e em caso 18 

negativo destas entrar em contato com a EKO Brasil. Em caso negativo ou não apresentação na 19 

próxima reunião marcada para a data de quatro de setembro de dois mil e dezoito será realizado 20 

um chamamento público, ou uma nova indicação. Após foi aberta a votação para aprovação das 21 

ATAs referentes aos meses de abril, maio e julho, foi feita só uma observação na ATA do mês 22 

de julho, porém foram aprovadas por unanimidade. Foi solicitado que sejam publicadas as datas 23 

das futuras reuniões. Sra. Silvane - ressaltou que as ATAs serão feitas de forma reduzida sendo 24 

que qualquer duvida as gravações poderão ser solicitadas. Informes gerais - foram remetidos dois 25 

documentos a CTJ para apreciação e após os mesmos documentos serão remetidos para a 26 

aprovação do COMDEMA. Primeiro: Resolução de Regimento Interno da CTEA. Foi feita uma  27 

observação apenas no campo de quórum. Após discussão ficou decidido em alterar o quórum 28 

para cinquenta por cento. Segundo: Já as adequações no Regimento Interno do COMDEMA esta 29 

ainda será discutida em reunião do COMDEMA. Sra. Silvane - Sugeriu realizar a partir do ano 30 

que vem dois mil e dezenove as reuniões em cada uma das instituição que compõe a CTEA, 31 

tendo em vista estas reuniões serem públicas, e qualquer pessoa poder participar. Sr. Audenir - 32 

informa que após reunião com a Sra. Simone ficou decidido tentar implementar o programa Lixo 33 

0 (zero) nas escolas públicas. Tocando no assunto Lixo 0 (zero) foi informado a todos que na 34 

data de treze de agosto de dois mil e dezoito haverá uma apresentação sobre o programa no 35 

COMDEMA. Sra. Silvana - chamou a atenção para que não tenha apresentações diversas sobre o 36 

programa o melhor e juntar estas apresentações e concretizar um caminho único, facilitando 37 

assim a implementação do programa. Sra. Vanessa - informa que foi criada uma planilha para ser 38 

respondida pelas instituições que aplicam a Educação Ambiental, com o objetivo de interligar 39 

estes programas tendo assim um maior sucesso no alcance dos objetivos de cada programa, e na 40 

Educação Ambiental como um todo. Sendo que o LINK será passado a Secretaria do 41 

COMDEMA para este ser encaminhado a todos os representantes em forma de teste. Sra. Silvane 42 

- Existe um programa disso chamado A3p que já tem na FLORAM é que estamos tentando 43 

aprimorar. Sra. Patrícia - informa que vinte e dois de setembro a escola dos baldinhos irá realizar 44 

o lançamento do programa. Sra. Gloria - informa que dia vinte e três de setembro haverá 45 

aniversário do museu, e dia vinte e nove de setembro aniversário do Jardim Botânico, sendo que 46 

o programa minhoca na cabeça foi retomado após uma breve paralisação. Houve também uma 47 

reunião para termos os dados de como vai a redução das emissões de gases, devido a diminuição 48 

de resíduos orgânicos com a implementação de compostagens, da reunião participaram o 49 
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Ministério do Meio Ambiente e a Proteger junto com a Prefeitura tendo como objetivo medir a 50 

diminuição de gases nos aterros. Sra. Silvane - informa que isto se deve aos oito programas de 51 

compostagem existentes no Município. Ressaltou também a importância destes dados citando 52 

um TCC em construção de um aluno que esta trabalhando na FLORAM, porém como ainda não 53 

esta finalizado não poderá torna-lo público. Sr. Rogério - informa que dia doze e treze de 54 

setembro haverá o fórum estadual de educação. Sra. Silvane informa que a IBM lançou um 55 

Edital para melhoria em diversos países do mundo, e nós concorremos a este edital, enviando 56 

três desafios e um deles foi escolhido, então algumas instituições de ensino serão escolhidas. Pra 57 

finalizar quero saber se podemos trazer para a próxima reunião as leis sobre Educação 58 

Ambiental, todos concordaram em trazer e já começar a discutir um caminho para facilitar a 59 

Educação Ambiental no Município. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu 60 

a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:02h. Esta ata foi 61 

redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a 62 

apreciação e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais. 63 


