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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 12 de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas na 6 

Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e 7 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo - CEA/SIMA - foi realizada a 10ª 8 

reunião ordinária do OGPMEA. Pauta: apresentação do órgão aos 9 

técnicos de educação ambiental da CEA/SIMA. A representante da 10 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri - Sema 11 

iniciou a reunião agradecendo a coordenadoria pelo espaço concedido ao 12 

Órgão, afirmando a importância dessa proximidade. Relatou que a 13 

criação do OGPMEA seguiu as diretrizes estabelecidas pela Política 14 

Municipal de Educação Ambiental (Lei Municipal nº. 2.124/12), sendo 15 

composto de maneira paritária, e que, estando num momento de 16 

construção do programa municipal de educação ambiental, aprouve o 17 

Órgão solicitar essa apresentação junto às Secretarias de Meio Ambiente 18 

e Educação por entender que ambas tem uma visão mais abrangente de 19 

programas, articulações municipais e detentoras de condições para 20 

avaliar se a direção tomada está correta contribuindo inclusive para o 21 

preenchimento de lacunas. Dando prosseguimento, seguiu-se uma 22 

apresentação individual dos membros do OGPMEA, relatando um breve 23 

histórico e função de sua representatividade. A representante da Sema 24 

detalhou o andamento dos trabalhos do Órgão desde sua formação, 25 

passando pelo diagnóstico de projetos e ações levantados em cada setor 26 

representado até o momento atual. Os técnicos da CEA/SIMA, Rodrigo 27 

Machado e Rachel Azzari, se mostraram entusiasmados com a iniciativa 28 

de Barueri e citaram alguns trabalhos realizados pela coordenadoria 29 

como exemplos de boas práticas a serem seguidas: uma delas foi o 30 

evento ocorrido em Santos, “Circulando a Educação Ambiental”, em que 31 

diferentes grupos que atuam e pesquisam em Educação Ambiental 32 

contribuem com a identificação de políticas públicas que podem agregar 33 

significativas preocupações socioambientais desde suas 34 

formulações, por meio de reuniões com debates, garantindo a 35 

participação social na formulação de políticas públicas de educação; 36 

outro foi o curso de formação de professores realizado junto à Secretaria 37 

de Educação ressaltando o quanto essa parceria é importante no 38 

desenvolvimento de atividades em educação ambiental. O técnico 39 

Rodrigo sugeriu também que o Órgão possa acompanhar o lançamento 40 
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da plataforma de Indicadores de Políticas Públicas de Educação 41 

Ambiental pela ANPPEA - Articulação Nacional de Políticas Públicas de 42 

Educação Ambiental - previsto para novembro em Brasília e que será 43 

um norteador para as ações. A técnica Rachel lembrou que o Órgão deve 44 

manter suas bases e diretivas nas políticas públicas existentes e que 45 

será um caminho de duas vias, além de contribuição será um 46 

aprendizado entre ambas as partes. Ao final da reunião, os técnicos 47 

Rodrigo e Rachel se comprometeram em enviar por e-mail materiais de 48 

apoio relativos às políticas públicas de educação ambiental que 49 

subsidiam e orientam os trabalhos da CEA/SIMA. Sem mais a tratar a 50 

reunião foi encerrada às 15h30min. 51 
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 53 

Assinam esta ata: 54 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 55 

____________________________________________________ 56 

Representante da Secretaria de Educação 57 

____________________________________________________ 58 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 59 

____________________________________________________ 60 

Representante das Unidades de Ensino Superior 61 

_______________________________________________________ 62 

Representante de Organizações não Governamentais 63 

_______________________________________________________ 64 

Representante de Organizações não Governamentais 65 

_______________________________________________________ 66 


