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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 20 de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas na Sala Verde 6 

do Parque Ecológico, foi realizada a reunião extraordinária do Órgão 7 

Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental. pauta: 8 

apresentação das organizações da sociedade civil em atendimento 9 

ao chamamento público de 24 de abril de 2019; a Secretaria de Meio 10 

Ambiente de Barueri –Sema– iniciou a reunião informando que a Rede 11 

Ecológica –Rede Eco– foi a única que respondeu ao chamamento 12 

público. Sugeriu uma apresentação individual dos presentes. Em 13 

sequência passou a palavra à Fatec, que fez um relato detalhado sobre o 14 

Órgão desde sua criação, composição e atribuições. Ressaltou sua 15 

importância no âmbito municipal na elaboração e contribuição ao 16 

Programa de Educação Ambiental, para que o mesmo seja feito de forma 17 

paritária, conforme lei 2622/2018. A Fatec indagou a Rede Eco sobre o 18 

interesse em responder ao chamamento público para integrar 19 

ativamente o Órgão. A Rede Eco respondeu que, apesar de ser atuante 20 

nas questões ambientais desde 2006, não possuía vínculo com nenhum 21 

órgão norteador e via nessa parceria condições para desenvolver um 22 

projeto melhor direcionado e tecnicamente viável. Relatou algumas 23 

ações pontuais realizadas no Jd. Júlio e que a dificuldade em expandir o 24 

projeto se dá pelo fato de não ter acesso às informações quando solicita 25 

aos órgãos públicos. A Sema informou que, não havendo outra 26 

organização social que tenha respondido à chamada pública e estando a 27 

Rede Eco habilitada para preencher a vaga deixada pelo Cepac, houve a 28 

indicação consensual de todos os presentes para o aceite da Rede Eco 29 

em compor OGPMEA. Tão logo se publique a portaria de nomeação da 30 

organização junto ao órgão através do Diário Oficial, a Rede Eco será 31 

incluída no grupo de watssap e receberá via e-mail o calendário de 32 

reuniões já estabelecido. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 33 

15h30min. 34 

 35 

Assinam esta ata: 36 

 37 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 38 

____________________________________________________ 39 

 40 
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Representante da Secretaria de Educação 41 

____________________________________________________ 42 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 43 

____________________________________________________ 44 

Representante das Unidades de Ensino Superior 45 

_______________________________________________________ 46 

Representante de Organizações não Governamentais 47 

_______________________________________________________ 48 

Representante de Organizações não Governamentais 49 

_______________________________________________________ 50 

 51 
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 53 


