Ata da 70ª Reunião Ordinária COMDEMA Piracaia
24 de agosto de 2021
Encontro presencial: Salão Azul - Prefeitura Municipal de Piracaia
PAUTA
-

Abertura
Nomeação e Posse dos Membros pelo Prefeito
Utilização dos recursos do FUMDEMA
Aprovação do Programa Municipal de Educação Ambiental
Encerramento

Presentes:
Prefeito Silvino Cintra
Vereador Rodrigo Enzo Simone
Stela Sorgon
Ana Watanabe
Luciana Cury
Douglas Miyahara
Nicolas Mutarelli
Ive Verouchis
Bia Rolfsen
Sr. Nivaldo
ABERTURA A diretora do Departamento de Meio Ambiente Stela Sorgon deu
as boas-vindas aos novos membros e iniciou os trabalhos previstos na pauta.
NOMEAÇÃO E POSSE DOS MEMBROS PELO PREFEITO Na sequência, o
prefeito Silvino Cintra também deu as boas-vindas aos novos membros, explicitando
os processos referentes a projetos, orçamentos e fundos municipais com recursos
disponíveis para projetos ambientais. Informado sobre a necessidade urgente de se
montar uma estrutura ambiental para a manutenção e defesa do meio ambiente,
considerando que o Departamento de Meio Ambiente conta somente com duas
funcionárias e uma trainee, sem funcionário com atribuição de fiscalização, o
prefeito concordou em criar o cargo de Agente Ambiental para posterior realização
de concurso público. Assim, foi deliberado que seria enviado um ofício com o
detalhamento do cargo de Agente Ambiental para o prefeito. Desejando boa sorte
para os novos membros, o prefeito precisou se retirar para cumprir outros
compromissos. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEMA Os membros
discutiram várias possibilidades para a utilização dos recursos, sendo combinado
trazer as propostas mais embasadas para a próxima reunião. APROVAÇÃO DO
PMEA O Plano Municipal de Educação Ambiental, amplamente discutido e enviado
com antecedência para os novos membros, foi aprovado por unanimidade.
PRÓXIMAS REUNIÕES (sempre na última segunda-feira do mês, exceto em

dezembro): 27 de setembro de 2021; 25 de outubro 2021; 29 de novembro de 2021;
13 de dezembro de 2021 (a confirmar).
Observação:
Ata aprovada via email, sem a necessidade de assinatura por força da
pandemia, para evitar aglomerações.

