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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CTEA EM 06 DE 

AGOSTO DE 2019 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 14h11min, na Sala de Reuniões do 1 

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. Marilei Bilistki Grans representante da SMS, Sr. Rodrigo de 4 

Almeida Mohedano representante da UFSC, Sra. Paula Tonon Bittencourt representante da 5 

ACESA, Sr. Ricardo Cerruti Oehliing representante do IAR, Sra. Vanessa Puiilippi Cecconi 6 

representante da SME, Sra. Patrícia Neves de Oliveira representante do Sitio Çarakura e a Sra. 7 

Letícia Aparecida Zampieri Costa representante da Associação Ar3 Animal. Sra. Silvane - 8 

iniciou a reunião desejando uma boa tarde a todos. Como pauta temos a aprovação das ATAs, 9 

finalização da Carta da Conferência e futuros encaminhamentos. Como primeiro ponto vamos 10 

analisar a Carta da Conferência. A Carta da Conferência foi lida em sua integralidade, foram 11 

vistos alguns pontos para correção, formatação, e posteriormente aprovada por unanimidade. 12 

Após foi realizada a leitura do corpo do e-mail a ser enviado a todos que participaram da 13 

Conferência. Seguindo, iniciou-se a apreciação dos documentos que serão apresentados na 14 

reunião do COMDEMA do dia doze de agosto. Após, foi realizada uma avaliação sobre a 15 

realização da Conferência, como também seus resultados. Conforme pauta foram colocadas em 16 

aprovação as ATAs referentes aos meses de abril, maio e junho. Aberta a votação as ATAs 17 

foram aprovadas por unanimidade. Seguindo, foi discutido detalhadamente a construção do 18 

formulário de avaliação destinado ao público participante da Conferência. Sr. Rodrigo - informa 19 

que abriu disciplina sobre educação ambiental, o inicio esta previsto para próximo dia oito, 20 

quinta feira. Foi o relatório. Sendo este o ultimo ponto da pauta a  Sra. Silvane agradeceu a 21 

presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 16:19h. Esta ata foi redigida 22 

por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTEA, que a submeterá a apreciação 23 

e aprovação dos membros da CTEA para todos os efeitos legais.  24 


