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REGISTRO DE REUNIÃO 

 

 

18 de setembro de 2018 

Das 9h às 11h00 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri 

 

 

Pauta 

  Elaboração do Regimento Interno do Órgão Gestor PMEA. 

 

 

Presentes 

Ângela M. Cesar (Secretaria de Educação), 

Danilo Ferreira dos Santos Dias (Secretaria de Educação),  

Diandra Thomaz da Silva (Fundação Alphaville),   

Francesly dos Santos Alves (Fundação Instituto de Educação de Barueri - FIEB) 

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),  

Lucimária 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-se com Yara dando boas vindas aos presentes e justificando a 

ausência do Instituto Mackenzie por incompatibilidade de horários. Na sequência, 

iniciou a leitura do regimento interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável e Proteção da Biodiversidade de Barueri - FUNDESB e 

em seguida do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano de Barueri – COMDEMA como exemplo de instrumento norteador em face da 

construção do regimento interno do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 

Ambiental - PMEA. 

          Enumerados e discutidos cada item, foram assinalados todos os pontos julgados 

relevantes, ficando acordado que a Yara deverá elaborar uma minuta e, posteriormente 

enviar para apreciação e análise jurídica da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 

Ambiente de Barueri. Feito isso, será encaminhada via e-mail a todos para 

contribuições, dando início à elaboração final na próxima reunião.  



 

Avenida Henriqueta Mendes Guerra n° 1.124 - Centro - Barueri - SP - Fone:(11) 4199-1500 - CEP:06401-160 
E-mail: sema@barueri.sp.gov.br 

 

       Lucimária ficou com a tarefa de elaborar a ata dessa reunião, ressaltando a 

inviabilidade de citar cada item discutido, evitando assim excesso de conteúdo. 

      Yara compartilhou com todos a dificuldade do Instituto Mackenzie em participar das 

reuniões no período matutino, recomendando a troca pelo período vespertino, a qual foi 

acatada por todos. 

       Roger sugeriu a rotatividade de local das reuniões, com um calendário 

preestabelecido possibilitando assim uma maior integração entre os membros do 

conselho. Todos se mostraram favoráveis, porém num primeiro momento decidiram 

pelo fechamento do regimento ainda na Secretaria de Meio Ambiente. 

       Sendo assim, a próxima reunião ficou agendada para 01/10/2018, às 14h00. 

       Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. 

 

 

 
 

 

 


