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 1 

ATA DA 7ª REUNIÃO DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 08 de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na Sala Verde 6 

do Parque Ecológico, foi realizada a sétima reunião do Órgão Gestor da 7 

Política Municipal de Educação Ambiental. Conforme acordado na 8 

última reunião, dispensou-se a leitura da ata da reunião anterior, pois 9 

todos já haviam recebido via e-mail para análise e não apontaram 10 

alterações a serem feitas. Pauta: i) desligamento do Cepac; a 11 

coordenação informou que a saída foi formalizada pela organização e 12 

indicou a necessidade de outro chamamento público, abrindo espaço 13 

para sugestões e ressaltando que todos tomarão conhecimento do 14 

andamento do processo, embasado pelo departamento jurídico da 15 

Secretaria de Meio Ambiente de Barueri (Sema). A representante do 16 

Mackenzie questionou sobre a participação de empresas que tenham 17 

institutos para compor o Órgão, ficando a cargo de cada um a procura e 18 

o convite a esses institutos. ii) tabulação dos projetos recebidos; a 19 

coordenação distribuiu as cópias, explanando uma análise preliminar 20 

dos resultados e iniciando um diálogo para apontamento das lacunas 21 

existentes nos programas e projetos ambientais. Todos concluíram que a 22 

repetitividade de alguns temas e a continuidade de outros dependem de 23 

alinhamento e do Órgão Gestor como instrumento norteador. O 24 

representante da Fatec lembrou que mobilidade urbana é questão 25 

essencial nos dias de hoje. Frente a isso, a representante da Fatec 26 

sugeriu estabelecer frentes temáticas conduzidas pela Sema e, numa 27 

parceria com a Educação distribuir regionalmente esses temas. Para 28 

isso, incorporar no evento de junho a participação dos 48 dirigentes, 29 

apresentar o diagnóstico e o estreitamento entre os órgãos, esperando 30 

assim gerar uma parceria e um comprometimento. A ideia não é 31 

“mostrar” o que todos fazem e sim, através do Órgão Gestor, alinhar os 32 

trabalhos, estabelecer parâmetros, preencher as lacunas, torná-los 33 

permanentes para futuramente proceder com a colheita e a pulverização 34 

de resultados positivos. A coordenação lembrou que tão importante 35 

quanto é a responsabilidade do Órgão na busca por informações e 36 

assuntos que não dominamos cotidianamente e, em como mobilizar 37 

outros órgãos e empresas. Fechando o segundo item, passou-se à 38 

próxima pauta: iii) esboço do evento institucional para junho; o 39 

representante da Fatec sugeriu começar a desenhar o evento pensando 40 
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nas falas, apresentações e tempo igualmente distribuídos. No caso da 41 

Sema, a coordenação sugeriu fazer uma apresentação na reunião do 42 

Comdema em maio e que cada instituição desenhe seu público alvo e 43 

sua apresentação objetivando o que já foi feito no Órgão, e o que ainda 44 

deve ser feito para construir um programa participativo. A representante 45 

do Mackenzie optou por reunir os dirigentes do colégio no período 46 

vespertino. A representante da Fatec sugeriu apresentar o Órgão para 47 

empresas através da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) 48 

em uma das reuniões mensais da qual participa e também para os 49 

coordenadores de cursos. A coordenação propôs uma troca de 50 

representantes para apresentações como um diferencial atrativo. Fica 51 

atribuído a cada um desenhar sua apresentação e definir seu público 52 

preferencial. 53 

 54 

Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião às 16h, sendo a próxima 55 

agenda para o dia 13 de maio, às 14h, em local a ser definido.  56 

   57 

 58 

 59 

Assinam esta ata: 60 

 61 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 62 

___________________________________________________________________________________ 63 

Representante da Secretaria de Educação 64 

___________________________________________________________________________________ 65 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 66 

___________________________________________________________________________________ 67 

Representante da Unidade de Ensino Superior 68 

___________________________________________________________________________________ 69 
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Representante de Organização não Governamental 70 

___________________________________________________________________________________ 71 

Representante de Organização não Governamental 72 

___________________________________________________________________________________ 73 


