
 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR 1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

Aos quatro dias de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas 4 

na sede da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de 5 

Barueri – SEMA, iniciou-se uma reunião extraordinária do Órgão 6 

Gestor de Política Municipal de Educação Ambiental - OGPMEA. 7 

Estavam presentes as representantes da SEMA: Yara Maria 8 

Garbelotto (titular), Lucimária das Dores Cunha dos Santos 9 

(suplente); da Secretaria de Educação - SE: Patrícia Pereira 10 

Novaes; da Faculdade de Tecnologia de Barueri – FATEC: Renata 11 

Giovanoni Di Mauro (titular); da Rede Ecológica: Valdir Dionízio 12 

dos Santos (titular). Também estavam presentes as convidadas: 13 

Natalia de Oliveira Costa (SEMA) e Maria Laura Oliveira dos Santos 14 

(Associação Igualdade e Vida). Yara agradece a presença de todos e 15 

inicia a reunião extraordinária. Pauta i: Chamamento Público da 16 

Sociedade Civil para nova composição do OGPMEA: Yara diz 17 

que o objetivo da reunião extraordinária é a indicação consensual 18 

dos representantes das entidades da sociedade civil para ocupação 19 

de duas vagas destinadas à organizações não-governamentais que 20 

atuem na área ambiental, educação e/ou área social, com regular 21 

atuação há mais de dois anos e uma vaga para unidade de ensino 22 

superior sediada no município conforme Decreto nº 8874/2018. Na 23 

sequência, explica de maneira geral o que é o OGPMEA, suas 24 

atribuições, tempo de mandato e composição atual. Maria Laura, 25 

representante da instituição Associação Igualdade e Vida se 26 

apresenta e descreve os trabalhos desenvolvidos desde sua 27 

fundação em 2017, bem como o objetivo de ampliação em outros 28 

estados.  Lucimaria descreve a resposta do Departamento Jurídico 29 

da SEMA acerca da documentação apresentada pelas entidades da 30 

sociedade civil no chamamento público. Os documentos da FATEC 31 

foram apresentados corretamente. A Rede Ecológica, a Fundação 32 

Alphaville e a Associação Igualdade e Vida apresentaram 33 

documentação incompleta e/ou incorreta. As orientações foram 34 

encaminhadas previamente aos seus representantes por e-mail. A 35 

Fundação Alphaville encaminhou a documentação faltante por e-36 

mail enquanto que a Associação Igualdade e Vida  trouxe para a 37 



 

 

reunião. A Rede Ecológica não apresentou novos documentos. Yara 38 

elucidou que toda a documentação entregue será avaliada 39 

novamente pelo Departamento Jurídico da Sema e aqueles que não 40 

entregaram terão um prazo de cinco dias para o fazer. Valdir disse 41 

que não tem os documentos necessários, que irá procurar 42 

assistência para regularizar sua ONG e declinou ao pleito da vaga, 43 

solicitando acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos como 44 

convidado. Todos os presentes concordaram, Yara salientou que 45 

essa participação está prevista no regimento interno do OGPMEA e 46 

relembrou que convidados podem contribuir, porém não tem 47 

direito a voto. Caso ainda existam pendências após o prazo 48 

previsto, um novo chamamento público será realizado para 49 

preenchimento das vagas da sociedade civil organizada. Yara 50 

explica que após nova análise jurídica dos documentos e, estando 51 

tudo correto, será feita a publicação da portaria nominativa no 52 

Jornal Oficial de Barueri e consequentemente o chamado para a 53 

posse dos novos membros. Yara ressaltou que caso não ocorra 54 

como previsto, a reunião poderá ser adiada. Sendo assim, a 55 

próxima reunião ordinária será realizada aos dezoito dias de agosto 56 

de dois mil e vinte e dois às nove horas na SEMA. Sem mais a 57 

tratar, a reunião foi encerrada. 58 
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Assinam esta ata:  61 

 62 

Representante Titular da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 63 
Ambiente 64 

_________________________________________________________________________  65 
Yara Maria Garbelotto  66 

Representante Suplente da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 67 
Ambiente 68 

_________________________________________________________________________  69 
Lucimária das Dores Cunha dos Santos 70 

Representante Suplente da Secretaria de Educação 71 

_________________________________________________________________________ 72 
Patrícia Pereira Novaes 73 

Representante Titular das Unidades de Ensino Superior 74 

_________________________________________________________________________ 75 
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro (FATEC) 76 

Representante Titular de Organizações não Governamentais  77 

_________________________________________________________________________ 78 
Valdir Dionízio dos Santos (Rede Ecológica) 79 

Convidados  80 

_________________________________________________________________________ 81 
Natalia de Oliveira Costa (SEMA)  82 

_________________________________________________________________________ 83 
Maria Laura Oliveira dos Santos (Associação Igualdade e Vida)  84 


