PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA
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RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS
PACTUADAS
Mês: 06 – 22 de fevereiro de 2018 a 20 de março de 2018.
Descrição das metas pactuadas: Promover viagem de estudos para outra unidade de
conservação com pelo menos 20 alunos que se envolveram como guias mirins nas trilhas do
Parque Estadual Fritz Plaumann até o sétimo mês de execução do Programa (Março 2018)
Metas executadas no mês: Promover viagem de estudos para outra unidade de conservação
com pelo menos 20 alunos que se envolveram como guias mirins nas trilhas do Parque Estadual
Fritz Plaumann até o sétimo mês de execução do Programa (Março 2018)

Metas não executadas:

Motivo (metas executadas a maior/ não executadas): A realização da Viagem de Estudos dos
Guias Mirins do Parque Estadual Fritz Plaumann com alunos da Escola de Ensino Fundamental
Francisco Bagatini, filhos de agricultores, em sua maioria, residentes no entorno do Parque, foi
realizada entre os dias 06 e 07 de março do corrente ano, cumprindo plenamente com o roteiro e
programação previamente estabelecidos. Passando pelos municípios de Ametista do Sul e
Derrubadas, ambos no estado do Rio Grande do Sul, visitando garimpo de extração de ametista
e unidade de conservação.
Destaca-se que participaram da viagem de estudos 23 pessoas, sendo 13 alunos/guias mirins, 04
técnicos da Ecopef, 3 professores, a Diretora da Escola, a Chefe do Parque Estadual Fritz
Plaumann e um agricultor morador do entorno do Parque.
Pontua-se a dificuldade da adesão dos alunos que haviam participado como guias mirins no
evento de aniversário do Parque e que atualmente estão comprometidos com outras instituições
de ensino, impossibilitando-os a participarem. No entanto, a participação dos professores,
direção e técnicos da Ecopef, bem como a chefe do Parque e agricultor do entorno garantiram a
representatividade efetividade da ação.
Em anexo encaminha-se documento expedido pela direção da Escola explicando os motivos da
não participação de alguns guias mirins na viagem de estudos.
Concórdia – SC, 20 de março de 2018.

Presidente Ecopef
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ANEXO

