Ata da terceira reunião extraordinária do Conselho Municipal de Educação de Piracaia, Biênio
2020/2022.
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um, sob a presidência da Sra.
Adriana Lúcia Giusti Piola, com a primeira chamada realizada às 18h30 e iniciada às 18h40,
após segunda chamada. Reunião realizada de forma remota, via Google meet, em respeito à
contaminação do Covid-19 e ao decreto municipal vigente. A reunião iniciou-se com a leitura
da ata da reunião ordinária anterior, sendo aprovada por todos de forma unânime. Dando
continuidade à reunião, a Presidente apresentou a Senhora Stela Dalva Sorgon, Diretora do
Departamento de Meio Ambiente, que lhe foi passada a palavra para apresentação do
Programa Municipal de Educação Ambiental. Anteriormente, o documento foi apresentado a
todos os membros do Conselho Municipal de Educação para apreciação e leitura prévia a esta
presente reunião. O Professor convidado Fábio Araujo Piola pediu a palavra e destacou a
importância histórica e a qualidade da construção do citado programa. Apontou a necessidade
da inclusão do Sistema Cantareira, onde nosso município está inserido, e do tema Sócio
Ambiental, como instrumento de ampliação de estudo e aplicação de projetos em nossa
cidade. Dando continuidade, todos os membros presentes APROVARAM, o Programa
Municipal de Educação Ambiental, sendo sua aplicação desenvolvida e aplicada, de forma
conjunta, pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente e de Educação. A presidente
encerrou a reunião expressando sua gratidão ao grupo e aos convidados e, a própria, lavra
esta ata e assina os presentes, via Google Formulários, na lista abaixo:
Carimbo de data/hora Nome completo

Você é:

16/08/2021 18:30:56 Janaína Aparecida dos Santos Galvão Membro Efetivo
16/08/2021 18:31:10 Valeria Aparecida Takeuti Machado

Membro Efetivo

16/08/2021 18:32:13 Luciana de Araújo Rodrigues

Membro Suplente

16/08/2021 18:33:34 Beatriz Arruda Rolfsen

Membro Suplente

16/08/2021 19:01:22 Ágata Ariane Pinheiro da Silva Pinto

Membro Suplente

16/08/2021 19:21:56 TATIANA ARAUJO

Membro Efetivo

16/08/2021 19:23:07 Soraya Lacerda Masquetto

Membro Efetivo

16/08/2021 20:01:59 Adriana Giusti Piola

Membro Efetivo

16/08/2021 20:02:20 Fabio Araujo Piola

Convidado

