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ATA DA 1ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PIRACAIA.
Aos nove dias do mês de março de 2021, às 09h00, em reunião por meio digital (virtual)
compareceram: Stela Dalva Sorgon, Fátima Cecília S. Pereira, Cátia Aparecida C. Barreira,
Jane Vanessa Reanho, Alcista Humel, Fernanda Oliveira, Beatriz Rolfsen, todos
representantes do Poder Executivo e, alguns deles, nomeados para a Comissão de Elaboração
do Programa Municipal de Educação Ambiental, por meio da Portaria nº 9.798/2021.
ABERTURA: A reunião foi iniciada pela diretora do Departamento de Meio Ambiente Stela
Dalva Sorgon, que agradeceu a presença de todos e discorreu sobre a necessidade da
elaboração de um Programa Municipal de Educação ambiental, sendo este para nortear as
ações de educação ambiental formal e não formal no município, mas também para atender a
Diretiva EEA 1 do Programa Município Verde Azul, começando assim os trabalhos.
LEITURA DO ESBOÇO DO DOCUMENTO: O esboço do documento foi compartilhado
na tela para que fosse visualizado por todos os presentes. Item por item os capítulos foram
discutidos por todos. Os participantes colocaram suas considerações sobre a importância do
tema estar integrado com as diversas áreas da gestão municipal. Também foi colocado que o
documento conterá ainda os projetos que já estão em andamento na cidade, além das ações
que são desenvolvidas nas unidades escolares.
REUNIÃO: Na sequencia, foi agendada uma nova reunião para dia 09 de abril de 2021, que
será realizada igualmente de modo virtual, às 9h, isso por conta da situação pandêmica que
atravessamos para a continuidade da construção do Programa.
A integrante da Comissão Stela Dalva Sorgon agradeceu os membros e participantes.
ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a serem tratados, às 11h30min, a reunião
foi encerrada.
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