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ATA DA 2ª REUNIÃO DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PIRACAIA.  

Aos nove dias do mês de abril de 2021, às 09h00, em reunião por meio digital (virtual) 

compareceram: Camila Fernandes, Marcia Cristina Barsotti, Agatha Ariane, Ana Rodrigues, 

Bia Rolfsen, Lucas Bisanson, Lu Cury, Joaquim Carlos Miranda, Valéria Takeuti Machado, 

Vanessa Reanho, Fátima Cecília Starzewick, Soraya Masqueto Lacerda, Nicolas Matarelli, 

Eduardo Vieira Mascarenhas, Elis Marina Fonseca, Marcia Regina Zago, Adriana de Cássia 

Bueno, Silvia Regina Proetti Linhares, Stela Dalva Sorgon, Fernanda Oliveira, sendo 

representantes do Poder Executivo, da Comissão de Elaboração do Programa Municipal de 

Educação Ambiental, por meio da Portaria nº 9.798/2021, do COMDEMA e sociedade civil. 

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 de 

aperfeiçoamento do esboço do Programa Municipal de Educação Ambiental, tendo este 

documento o objetivo de nortear as ações de educação ambiental formal e não formal no 

município e 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. Foi apresentado um relatório de ações e 

projetos desenvolvidos em 2019. O Diretor do Departamento de Educação sr. Joaquim 

Miranda discorreu sobre as mudanças que ocorrem ao longo do tempo em um município 

citando a seca que aconteceu em 1939 onde as queimadas atingiram diversos bairros desde o 

Capuava até o Peão. A Coordenadora Pedagógica Márcia Barsotti enfatizou que a Formação 

de Professores na área da Educação Ambiental é de extrema importância e que em 2019 após 

a formação foi desenvolvido nas unidades escolares a Agenda 21 em todos os ciclos. A sra. 

Ágatha Ariane enfatizou a importância da abordagem da Educação Física no Programa. A sra. 
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Stela Sorgon solicitou a todos que lessem o esboço do documento e dessem uma devolutiva 

por e mail com as contribuições para o aperfeiçoamento do Programa.  

REUNIÃO: Na sequencia, foi pré agendada uma nova reunião para meados do mês de maio, 

que será realizada igualmente de modo virtual, às 9h, isso por conta da situação pandêmica 

que atravessamos para a continuidade da construção do Programa. Essa reunião será 

possivelmente uma Audiência Pública e será igualmente apresentado aos Conselhos 

Municipais de Educação, Turismo e Meio Ambiente. 

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.                                                         

 

 

 

Stela Dalva Sorgon 

Diretora do Departamento de Meio Ambiente 
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