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ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 10 de junho de dois mil e dezenove, às quatorze horas na Fatec de 6 

Barueri foi realizada a 9ª reunião extraordinária do Órgão Gestor da 7 

Política Municipal de Educação Ambiental. pauta: i)avaliação da 8 

apresentação no Comdema: a coordenação agradeceu a Fatec pela 9 

apresentação feita na reunião mensal do  Conselho Municipal de Defesa 10 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano - Comdema -, ponderando 11 

que a fórmula utilizada contemplou as expectativas do grupo, visto que 12 

as informações estavam claras e com ótima narrativa. Todos 13 

concordaram em prosseguir com esse modelo nas próximas 14 

apresentações. A Fatec agradeceu a referência e aproveitou o ensejo 15 

para convidar todos os presentes a participarem no próximo dia 17/06 16 

às 14h00min na Câmara Municipal de Barueri da Moção de Aplausos 17 

conferida à Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - 18 

FATEC Barueri.  ii)informes gerais sobre a Rede Eco e a Empresa 19 

Ambiental Brasil: em relação à substituição da Rede Eco no OGPMEA, 20 

a coordenação explicou que, enquanto aguarda a publicação da 21 

nomeação no Jornal Oficial e com aprovação de todos, atendeu a 22 

solicitação da Rede Eco em possibilitar sua participação  nas reuniões 23 

como convidado. Foi feito o convite para que a Rede Eco participe da 24 

apresentação do OGPMEA dia 28 de junho às 15h00min na Fatec. Em 25 

relação à empresa Ambiental Brasil que solicitou uma apresentação 26 

junto ao Órgão, a coordenação informou que fez contato com a empresa, 27 

porém, não teve retorno ficando essa pauta para ser analisada na 28 

reunião de agosto. iii)preparação para as próximas apresentações: a 29 

coordenação reiterou que todos concordaram com a metodologia 30 

empregada na apresentação do Comdema e que permaneça assim para 31 

as próximas apresentações. As datas agendadas são: 27/06 19h00min 32 

no encontro para continuidade dos trabalhos dos Agentes de 33 

Sustentabilidade na Sema; 28/06 15h00min para os coordenadores de 34 

cursos na Fatec; 02/07 14h00min para os coordenadores e supervisores 35 

na Fieb. Ainda aguardando o agendamento da Educação e Mackenzie. 36 

iv: plano de trabalho para o 2º semestre: a coordenação comunicou 37 

que está providenciando uma arte para o banner institucional e o folder 38 

sobre o Órgão. A Fatec sugeriu a criação de um e-mail institucional com 39 

todas as informações sobre o Órgão para consulta. Todos concordaram. 40 
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A coordenação explicou sobre a necessidade de diretrizes pedagógicas 41 

em um programa municipal de educação ambiental, sugeriu para isso, 42 

convidar algum representante da Coordenadoria de Educação Ambiental 43 

do Estado para a reunião de agosto trazendo essa proposta para o 44 

grupo. A coordenação apresentou a publicação Diretrizes Pedagógicas e 45 

Programa Municipal de Educação Ambiental da Secretaria Estadual do 46 

Meio Ambiente sugerindo uma leitura e consulta por todos para servir 47 

como base na elaboração do Programa Municipal de Educação de 48 

Barueri. Foi sugerido também convidar algum representante da 49 

Secretaria Estadual de Educação. A Fatec sugeriu que, ao invés do 50 

grupo convidar esses representantes para virem até Barueri, que o 51 

grupo possa ir até eles, expressando assim total interesse nessas 52 

parcerias. Todos concordaram e a coordenação ficou encarregada de 53 

intermediar esse encontro. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às 54 

15h30min. 55 

 56 

Assinam esta ata: 57 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 58 

____________________________________________________ 59 

Representante da Secretaria de Educação 60 

____________________________________________________ 61 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 62 

____________________________________________________ 63 

Representante das Unidades de Ensino Superior 64 

_______________________________________________________ 65 

Representante de Organizações não Governamentais 66 

_______________________________________________________ 67 


