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REGISTRO DE REUNIÃO 

 

 

09 de agosto de 2018 

Das 9h às 10h30 

Sala Verde – Parque Ecológico de Barueri 

 

 

Pauta 

 Apresentação da Política Municipal de Educação Ambiental (Lei Municipal 

2.124/12) - PMEA 

 Apresentação da composição e atribuições do Órgão Gestor da PMEA 

 Indicação consensual ou votação dos representantes da sociedade civil, no caso 

de haver mais interessados do que vagas. 

 

 

Presentes 

Anaor D. C. Silva (Instituto Presbiteriano Mackenzie),  

Ângela M. Cesar (Secretaria de Educação),  

Givan A. F. Silva (Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – 

FATEC Barueri),  

Jane L. Nascimento (Associação para proteção das crianças e adolescentes - CEPAC),  

Lucimara D. C. Santos (Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente),  

Ricardo M. Benitez (Fundação Alphaville),  

Roger C. Navarro (Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB),  

Yara M. Garbelotto (Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente). 

  

 A reunião iniciou com uma breve apresentação da Yara sobre o trabalho de 

gestão ambiental realizado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de 

Barueri. A apresentação expôs o conceito adotado para a Educação Ambiental, bem 

como a legislação federal, estadual e municipal envolvendo o tema. Ao tratar da 

Política Municipal de Educação Ambiental, enfocou as competências do Órgão Gestor 

previstas na Lei Municipal 2.124/12 e a composição atualmente prevista pela Lei 

Municipal 2.622/18. 

 Sobre a participação da sociedade civil organizada, indicou haver duas vagas 

para organizações não-governamentais e duas instituições cadastradas: CEPAC e 

Fundação Alphaville. Foi solicitada manifestação de ambas para confirmar interesse 

em integrar o Órgão Gestor da PMEA. Com a confirmação de interesse e aceite por 
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parte dos representantes do poder público, ficaram estas instituições validadas para 

composição do Órgão. 

 Na sequência, a Yara indicou haver uma vaga para instituição de ensino superior 

e duas instituições cadastradas: Instituto Presbiteriano Mackenzie e FATEC Barueri. 

Yara indicou que os representantes presentes, caso confirmassem interesse em 

participar do Órgão Gestor, poderiam dialogar entre si para decidirem qual instituição 

seria a titular. Os representantes dialogaram entre si e, em consenso, sugeriram que 

uma instituição ficasse como titular e outra como suplente. O Anaor sugeriu que a 

FATEC ficasse como titular e o Mackenzie como suplente. Yara complementou que 

ambas poderiam participar de todas as reuniões, independente da titularidade. 

 A sugestão foi colocada para apreciação de todos e aceita por unanimidade. 

 Definida a composição do segmento sociedade civil do Órgão Gestor da Política 

Municipal de Educação Ambiental, Yara apontou quais serão os próximos passos: 

elaboração da minuta da Portaria de Nomeação e encaminhamento ao Prefeito para 

assinatura e publicação. Após publicação, será convocada a primeira reunião oficial, a 

ser realizada provavelmente no mês de setembro, na sede da Secretaria de Recursos 

Naturais e Meio Ambiente. 

 Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 

 


