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                ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

Em 13 de maio de dois mil e dezenove, às quatorze horas na Fieb, foi realizada 4 

a 8ª reunião ordinária do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 5 

Ambiental. A coordenação iniciou os trabalhos dispensando a leitura da ata 6 

anterior uma vez que todos receberam por e-mail e não havia ressalvas. 7 

Indicou na ata a reordenação das assinaturas, adequando-as às instituições 8 

titulares previstas na composição do Órgão Gestor. Pauta: i) substituição do 9 

Cepac; a coordenação informou que foi feito um chamamento público 10 

seguindo os critérios previstos na Lei 2622/2018(atuar no município a mais 11 

de dois anos com foco ambiental, social e/ou educação). A manifestação de 12 

interesse foi do Grupo Meninonas, atuantes no município, porém não 13 

possuem cnpj o que inviabiliza a parceria. A Fundação sugeriu a prorrogação 14 

do prazo, dando ênfase na divulgação através dos meios de comunicação a que 15 

todos têm acesso. A Fatec lembrou que a Secretaria da Cultura possui um 16 

amplo portfólio e poderá ser de grande valia na divulgação e que uma matéria 17 

de jornal reforçaria esse convite. Todos concordaram que caso não tenha 18 

nenhuma manifestação até dia 17/05, ficará estendida até 31/05 e a reunião 19 

extraordinária para apresentação da organização será dia 10/06 às 14h00min 20 

na Fatec e em seguida a reunião ordinária às 15h00min. ii) parecer da 21 

empresa CAN – Controle Ambiental Nacional; a Fatec fez a leitura da 22 

minuta parecer e todos concluíram que, inexiste na apresentação da empresa 23 

um programa de educação ambiental mas sim, a venda de apostilas. A 24 

coordenação salientou que o Órgão é consultivo e pode submeter à empresa 25 

que sejam feitas algumas adequações nas informações administrativas, com 26 

relação aos convênios com outras empresas, no conteúdo didático e que, 27 

posteriormente prossigam com um devolutivo para verificação e 28 

acompanhamento caso venha a progredir junto à Secretaria de Recursos 29 

Naturais e Meio Ambiente de Barueri -Sema- com essa parceria. Finalizada a 30 

leitura e análise da minuta, ficou acertado que a coordenação irá refazer e 31 

enviar novamente a todos para validação final e posterior envio ao Secretário 32 

de Meio Ambiente para devidas providências. Aproveitando a pauta, a 33 

coordenação relatou que a empresa Ambiental Brasil solicitou uma reunião 34 

para apresentação junto ao Órgão. Esta empresa, no ano de 2014 fez uma 35 

publicação junto à Sema e tem o intuito de retomar a parceria. Ficou 36 

estabelecido agendar uma reunião extraordinária para o mês de junho. iii) 37 

apresentações do mês de junho; a coordenação reforçou a ideia das 38 

apresentações do Órgão para junho lembrando a rotatividade dos oradores em 39 

cada local. Sugeriu a elaboração de um Power point padronizado, contendo o 40 
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histórico do Órgão, diagnósticos e ações desenvolvidas. A Secretaria da 41 

Educação pretende fazer apresentação na reunião com o Conselho Municipal 42 

de Educação e os supervisores de ensino ainda sem data definida. A Sema 43 

agendou sua apresentação na reunião do Conselho Municipal de Meio 44 

Ambiente de Barueri – Comdema – no dia 30/05 às 09h00min. A Fatec 45 

programou sua apresentação para o dia 28/06 às 15h00min na reunião com 46 

os coordenadores de curso. A Fieb fará apresentação no auditório Maria 47 

Theodora dia 02/07às 14h00min para os Gestores Administrativo, Pedagógico e 48 

Coordenadores. A Fundação Alphaville sugeriu fazer a apresentação no dia 49 

28/06 às 19h00min, aproveitando o encontro já previsto dos Agentes de 50 

Sustentabilidade. A próxima reunião ficou agendada para o 10/06 às 51 

14h00min na Fatec. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 16h30min. 52 

 53 

 54 

Assinam esta ata: 55 

 56 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 57 

____________________________________________________ 58 

Representante da Secretaria de Educação 59 

____________________________________________________ 60 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 61 

____________________________________________________ 62 

Representante das Unidades de Ensino Superior 63 

_______________________________________________________ 64 

Representante de Organizações não Governamentais 65 

_______________________________________________________ 66 


