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ATA DA 4ª REUNIÃO DO ÓRGÃO GESTOR 2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em dez de dezembro de dois mil e dezoito às quatorze horas, na sala de 6 

reuniões da Fieb de Barueri foi realizada a quarta reunião do Órgão Gestor da 7 

Política Municipal de Educação Ambiental. A coordenação abriu os trabalhos 8 

cumprimentando os presentes e iniciando a leitura da ata anterior, que foi 9 

aprovada e assinada por todos. Pauta: elaboração do plano de trabalho para 10 

2019. A coordenação passou a palavra para a representante da Fundação 11 

Alphaville explicar a metodologia desenhada para a reunião de hoje. Ela 12 

iniciou a fala apresentando os objetivos gerais do Programa Municipal de 13 

Educação Ambiental-PMEA de 2011 como instrumento norteador para a 14 

elaboração do plano de trabalho. A coordenação reforçou que está submetendo 15 

o PMEA para revisão do órgão gestor, atendendo assim um dos critérios 16 

sugeridos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de que todo PMEA seja 17 

feito de maneira participativa. A representante da Fundação Alphaville 18 

comentou que trabalhos feitos pela secretaria e que ela conhecia não foram 19 

citados no relatório anual sobre o programa (relatório apresentado na reunião 20 

anterior). Questionada, a coordenação concordou que realmente não constava 21 

no relatório alguns projetos e ações, pois se trata de um relatório enviado para 22 

o Programa Município Verde Azul, sendo, portanto, mais sintetizado. A 23 

coordenação explicou que uma das linhas de trabalho do Departamento de 24 

Planejamento Ambiental-DPA é o fortalecimento institucional da educação 25 

ambiental e exemplificou com o Simpósio Regional de Educação Ambiental, já 26 

na sua terceira edição, que foi destaque no IX Fórum Brasileiro de Educação 27 

Ambiental em Santa Catarina. O representante da Fatec enfatizou a diferença 28 

entre ações pontuais e políticas ambientais na gestão pública, sugerindo que o 29 

grupo atente mais na implantação dessas políticas, culminando assim numa 30 

efetividade maior. A representante do Mackenzie sugeriu a compilação, a título 31 

de inventário, das ações realizadas pelo DPA desde 2011, para avaliação do 32 

que pode ser mantido, aprimorado, excluído ou acrescentado e finalizou 33 

lembrando que se possível possa alinhar com os ODS – Objetivos de 34 

Desenvolvimento Sustentável. A representante da Fatec orientou que um 35 

“template” seria o melhor método para armazenar essas ações, de maneira 36 

acessível e padronizada a todos, ficando a cargo das representantes da 37 

Fundação Alphaville e do Mackenzie desenhar essa planilha e enviar para o 38 

grupo. A coordenação se prontificou em levantar esses dados do DPA desde 39 

2011, assim como os demais membros também o farão de suas respectivas 40 

instituições. A representante da Fatec contou que os alunos do curso de 41 

eventos são estimulados a realizar um evento semestral, exemplificando um 42 

desses eventos ocorrido no parque municipal sugerindo a participação deles 43 
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de maneira contributiva, sendo aceita por todos com entusiasmo. Durante o 44 

diálogo foi citada que uma das dificuldades das ações de educação ambiental é 45 

o fato de serem muito pontuais e vinculadas a datas comemorativas (ex: dia da 46 

árvore, dia da água, semana do meio ambiente), tornando difícil a avaliação e 47 

o acompanhamento de resultados. A coordenação explicou que essa era uma 48 

característica em Barueri até 2013/2014, quando surgiu o núcleo de 49 

comunicação e eventos desvinculando o calendário ambiental do 50 

departamento, mantendo apenas colaborações nesses eventos. Essa 51 

desvinculação foi uma estratégia necessária para reforçar as ações 52 

permanentes de educação ambiental no município, pois nem sempre os 53 

eventos tinham a mesma temática, impossibilitando qualquer avaliação. 54 

Finalizando a reunião, todos acordaram que a tarefa até a próxima reunião é 55 

alimentar essa planilha com as ações realizadas desde 2011 até o momento 56 

por cada órgão ali representado. A representante do Mackenzie sugestionou 57 

acrescentar à planilha: resultados, impactos, ODS. Em seguida circulou pela 58 

mesa os exemplos de ações e parcerias levados pelas representantes da 59 

Educação e Fieb, contribuindo positivamente para o processo de cada um. 60 

Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião. 61 

A próxima reunião será dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h, no Instituto 62 

Mackenzie (Av. Mackenzie, 905 – Tamboré) 63 

 64 

 65 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 66 

Yara Maria Garbelotto _____________________________________________________________ 67 

Lucimária das Dores Cunha dos Santos ____________________________________________ 68 

 69 

Secretaria de Educação 70 

Ângela Maria Cesar ________________________________________________________________ 71 

Danilo Ferreira dos Santos Dias ____________________________________________________ 72 

 73 

Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 74 

Roger Carrara Navarro _____________________________________________________________ 75 

Francesly dos Santos Alves _________________________________________________________ 76 

 77 

Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl – FATEC Barueri 78 

Renata Giovanoni Di Mauro ________________________________________________________ 79 

Givan Aparecido Fortuoso da Silva _________________________________________________ 80 
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Instituto Presbiteriano Mackenzie 82 

Anaor Donizetti Carneiro Silva _____________________________________________________ 83 

Gleriani Torres Carbone Ferreira ___________________________________________________ 84 

 85 

Associação para Proteção das Crianças e Adolescentes - CEPAC 86 

Jane Lima Nascimento _____________________________________________________________ 87 

Taina Tacilia Oratório da Silva _____________________________________________________ 88 

 89 

Fundação Alphaville 90 

Diandra Thomaz da Silva __________________________________________________________ 91 

Ricardo Moreira Benitez ____________________________________________________________ 92 
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