Mairiporã
realiza
sua
primeira Conferência do Meio
Ambiente

O Município de Mairiporã, a
35 quilômetros da capital, tem 83% de seu território em área
de manancial e guarda uma floresta remanescente de Mata
Atlântica na Serra da Cantareira, considerada pela Unesco o
maior bioma florestal natural urbano do mundo, cinturão verde
de São Paulo. O Municício abriga ainda o reservatório Paiva
Castro, que abastece mais de 9 milhões de moradores da Região
Metropolitana de São Paulo.
Ciente dos preciosos recursos naturais que tem a gerenciar e
preservar, a Prefeitura de Mairiporã, por meio da Secretaria
de Meio Ambiente, e do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (Comdema) estão organizando a 1ª Conferência do Meio
Ambiente de Mairiporã, como parte do esforço de incentivar a
participação da sociedade na elaboração de diretrizes
ambientais, especialmente para o desenvolvimento do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
Com palestras, oficinas e mesas de debates, as atividades
estão divididas em torno de quatro eixos temáticos: produção e
consumo sustentáveis; redução de impactos ambientais; geração
de trabalho, emprego e renda; e educação ambiental.
A ideia é discutir questões como a geração crescente e
excessiva de lixo, o baixo índice de recuperação dos resíduos,
a preservação dos mananciais e o atual modelo de manejo e
gestão, além de criar um ambiente de gerador de ideas para se

pensar em soluções para perguntar como: que ações podem ser
contidas no PMGIRS para que a redução na geração de resíduos
possa ser um compromisso cotidiano?
A Conferência acontece nesta sexta, sábado e domingo (29/29 e
30 de junho), na Secretaria de Educação de Mairiporã. A
entrada é franca e a participação e contribuição popular é de
grande importância para o sucesso do evento. Veja a
programação completa abaixo.
Dia 28 de junho de 2013 – Sexta-feira:
14h – Abertura e Início do Credenciamento
15h30 às 16h15 – Palestra “Construindo o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos”
16h30 às 17h15 – Palestra “Influência da Zona de Amortecimento
do Parque Estadual da Cantareira em Mairiporã”
17h30 às 18h15 – Palestra “Serviços Ambientais do Ecossistema
chamado Cantareira”
18h30 às 19h – Café
19h – Abertura da Conferência
19h05 às 19h15 – Banda Tia Emilia
19h30 às 19h45 – Fala do Secretário do Meio Ambiente
19h45 às 20h30 – Fala dos Convidados
20h30 às 21h – Apresentação Trabalhos e Encerramento.
Dia 29 de junho de 2013 – Sábado:
08h às 09h – Inscrições e Café da manhã
08h às 18h – Oficinas temáticas (Resíduos sólidos, Saneamento,
Uso e ocupação do solo, Saúde e qualidade ambiental, Educação
ambiental)

09h às 09h45 – Palestra central da Conferência
09h45 às 10h – Divisão em grupos de trabalho
10h às 12h – Início dos trabalhos em grupos temáticos
12h às 13h30 – Intervalo para almoço
13h30 às 15h – Continuação dos trabalhos em grupos temáticos
15h00 às 15h30 – Café da Tarde
15h30 às 17h – Apreciação e encaminhamento de propostas
Dia 30 de junho de 2013 – Domingo:
08h30 às 09h – Café da Manhã
09h às 11h – Votação das propostas em plenária
11h às 12h – Eleição dos delegados para a Conferência Estadual
12h as 12h30 – Apresentação do Coral Caminhos Sonoros
SERVIÇO – 1ª Conferência do Meio Ambiente de Mairiporã
– Dia 28, sexta-feira, das 15h às 19h
– Dia 29, sábado, das 8h às 18h
– Dia 30, domingo, das 8h às 12h
Local: Secretaria da Educação – Av. Tabelião Passarela, 850,
Centro – Mairiporã/SP
Entrada franca
Informações: Secretaria do Meio Ambiente de Mairiporã – (11)
4604-2321 ou pelo e-mail smamairipora@gmail.com
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente de Mairiporã
Secretaria Estadual de Comunicação
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