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1ª REUNIÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Assunto: Propostas sobre qual a Educação Ambiental que queremos para Jahu. 

Processo Geral: 1495-PG/2021 

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU, por meio da Secretaria de Meio 

Ambiente (SEMEIA) comunica aos interessados que realizará REUNIÃO PÚBLICA, 

objetivando colher da sociedade civil contribuições para a construção do Plano Municipal 

de Educação Ambiental, documento que estabelece os princípios, objetivos e as diretrizes 

para o desenvolvimento da Educação Ambiental no Município, e do Programa Municipal 

de Educação Ambiental, documento que define as ações de Educação Ambiental no 

Município.  

Este ano, porém, em decorrência das medidas de enfrentamento à Covid-19 (novo 

coronavírus), a Reunião será realizada de forma eletrônica. O acesso digital foi uma das 

alternativas encontrada para que o Município garantisse a preservação da saúde das 

pessoas, evitando aglomerações. O método também amplia a participação da população, 

uma vez que o material poderá ser acessado de qualquer dispositivo eletrônico. 

Interessados em participar da 1ª Reunião Pública, que será realizada em 

20/05/2021 pela plataforma Jitsi Meet, deverá preencher o Formulário de Inscrição até o 

dia 17/05/2021 através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/1z_ZyhyV3vcXvYmAnqn5-

4Kpud8gmwA9qZ0LW0ey72oA/edit. No dia da Reunião será enviado no e-mail 

cadastrado o link de acesso, sendo que esta será gravada e posteriormente 

disponibilizada pelo Canal YouTube/SemeiaJahu. 

O Texto Orientador para contextualizar a Reunião Pública e o Passo a Passo para 

acessar a Plataforma encontra-se disponível na página eletrônica da Prefeitura do 

Município de Jahu: https://www.jau.sp.gov.br/categoria/view?vc=7 

 

Preenchimento do Questionário de Contribuição da 1ª Reunião Pública 

Período: 20/05/2021 a 18/06/2021 (30 dias).  

Link de Acesso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZHxjeClfISsOXr0FbVoDyzLRofr3OnbyDcY2

XUyO7gtjfUw/viewform 

 

Serão desconsideradas as manifestações que não digam respeito ao assunto ou 

que tenham sido registradas por outro meio que não do questionário.  

https://docs.google.com/forms/d/1z_ZyhyV3vcXvYmAnqn5-4Kpud8gmwA9qZ0LW0ey72oA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z_ZyhyV3vcXvYmAnqn5-4Kpud8gmwA9qZ0LW0ey72oA/edit
https://www.jau.sp.gov.br/categoria/view?vc=7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZHxjeClfISsOXr0FbVoDyzLRofr3OnbyDcY2XUyO7gtjfUw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZHxjeClfISsOXr0FbVoDyzLRofr3OnbyDcY2XUyO7gtjfUw/viewform
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Concluído o prazo para encaminhamento das sugestões e contribuições, a 

Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente divulgará no sítio da 

Prefeitura do Município de Jahu, na Internet, um Relatório da Reunião Pública. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Amílcar Marcel de Souza Tabita Teixeira 

Secretário de Meio Ambiente Diretora de Educação Ambiental 

 


