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ATA DA II REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1 

CEMA – CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 2 

 3 

Foi realizada a II Reunião da Câmara Temática de Educação Ambiental no dia 4 

seis de agosto de dois mil e dezenove, inicio às 09h06 (nove horas e seis minutos), 5 

no auditório da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 6 

– SEDEST, Rua Desembargador Motta nº 3.384 em Curitiba-Paraná, com a 7 

presença dos seguintes membros indicados pelas instituições: Fabiana Cristina 8 

Campos – SEDEST, Cristina Carla Kluppel e Aline Martelosso Filus – SECC, 9 

Rosilaine Terezinha Durigan Mortella, Mauren Martini Lobo, Sandra Mara Monteiro e 10 

Galindo Pedro Ramos – SEED, Luciene Ribeiro – CRBio7, Daiane Kielt da Silva – 11 

FETAEP e Marcelo Limont – UP. Acompanharam a reunião como representantes da 12 

Secretaria-Executiva, João Batista Campos, Secretário-Executivo do CEMA, 13 

Larisseane Ribeiro e Raul Pedroso. O Secretário Executivo, João Batista Campos, 14 

fez a abertura da reunião agradecendo a todos pela presença na reunião. No 15 

primeiro ponto de pauta houve a aprovação da ata. Como segundo ponto de pauta 16 

Fabiana Campos tomou a palavra para apresentar o Programa Estadual de 17 

Educação Ambiental, sendo informado quanto a agenda de apresentações do 18 

Programa Estadual de Educação Ambiental. Dentro das linhas abordadas na 19 

apresentação, algumas foram ponto de discussões na CT, entre as contribuições foi 20 

salientado a necessidade de uma participação mais ativa da comunidade 21 

universitária na educação ambiental não formal, além disso foram levantados os 22 

alguns temas abordados na apresentação  como a utilização da tecnologia 23 

ambiental e a inteção quanto a comunidade escolar tanto urbana quanto rural. No 24 

final da apresentação Fabiana Campos indicou que contribuições para o programa 25 

deverão ser realizadas até dia 05 de outubro. Além disso trouxe como informe a 26 

realização do XVII Encontro Paranaense de Educação Ambiental – EPEA, que se 27 

realizará em Londrina. Foram levantados questionamentos da conselheira Cristina 28 

Kluppel – SECC, sobre como a educação ambiental estava sendo desenvolvida 29 

dentro da SEDEST. Nesse sentido Fabiana procedeu uma breve explanação sobre a 30 

diretoria, a qual ela é responsável dentro da secretarias, os projetos desenvolvidos e 31 
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quanto a participação do IAP na educação ambiental, bem como a estruturação que 32 

está ocorrendo. Foi proposto por Marcelo Limont – UP, solicitar via FEMA, um edital 33 

para viabilização do Programa Ambiental com o objetivo de fomentar e ampliar a 34 

atuação da educação ambiental, após algumas discussões sobre a forma que 35 

deveria ser tramitado o edital, Larisseane Ribeiro – CEMA ficou responsável por 36 

encaminhar minuta de edital pré aprovada pela PGE, nos termos da Lei 13.019/16, 37 

para que o conselheiro pudesse trazer proposta para a próxima reunião da CT. 38 

Marcelo Limont – UP, fez um informe sobre o edital do Projeto Rondon que estava 39 

aberto até a data de 09 de agosto para envio de propostas que tivessem por tema as 40 

ODS. Como último ponto de pauta foi definido a data da próxima reunião a ser 41 

realizada no dia 02 de setembro, no período da tarde estando pautado a prévia do 42 

edital para discussão na reunião. Às onze horas e cinco minutos se encerrou a 43 

reunião. 44 

 45 

Curitiba, 06 de agosto de 2019. 46 


