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ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 20 de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na FATEC Barueri, 6 

foi realizada a 15ª reunião ordinária do Órgão Gestor da Política Municipal de 7 

Educação Ambiental - OGPMEA. A coordenação iniciou o encontro 8 

agradecendo a presença de todos e, considerando ser esta a primeira reunião 9 

do ano, fez a leitura da ata da reunião anterior. Durante a leitura, foi 10 

retomando as pendências que haviam sido apontadas: 1. Sobre a confecção de 11 

materiais institucionais pelos estudantes de Mídias Digitais da FATEC, o 12 

representante da instituição confirmou ser possível e comprometeu-se a 13 

agendar reunião com coordenador do curso para dar andamento a esta 14 

indicação; 2. Sobre a realização de uma matéria informando sobre as ações do 15 

OGPMEA nos meios de comunicação oficial da Prefeitura, infelizmente a pauta 16 

não foi viabilizada pela Secretaria de Comunicação. Ainda antes de iniciar a 17 

pauta, foi mencionado o fato da representante suplente do Instituto 18 

Mackenzie, profa Gleriani Ferreira, ter informado de seu afastamento das 19 

atividades do OGPMEA devido a sobreposições de compromissos profissionais. 20 

A coordenação informou que vai solicitar junto à Instituição a indicação de 21 

novo suplente. Finalizada esta etapa, a coordenação iniciou o debate da pauta. 22 

Pauta: i) ampliação do diagnóstico para elaboração do Programa 23 

Municipal de Educação Ambiental – PMEA: Nas reuniões anteriores, após 24 

diálogos gerados pela análise da Plataforma MonitoraEA, constatou-se a 25 

necessidade de aprimorar o diagnóstico, aumentando a quantidade de pessoas 26 

envolvidas para que a pesquisa tenha validade estatística e represente melhor 27 

as demandas do território. Nesse sentido, a coordenação comprometeu-se em 28 

elaborar um esboço de questionário, inserindo as questões levantadas na 29 

reunião de dezembro/2019, para validação pelos membros do OGPMEA na 30 

próxima reunião (março). O questionário será elaborado no Google Forms, 31 

para divulgação pelos meios digitais, e também em formato para impressão, 32 

para aplicação presencial. A metodologia de aplicação, discutida na reunião de 33 

dezembro/2019, foi mantida sem alterações. ii) Plano de trabalho 2020: o 34 

plano de trabalho estabelecido na reunião anterior foi relembrado e mantido. 35 

Considerou-se que, em sendo o mês de março o mês de aniversário do 36 

município, os eventos comemorativos já programados serão oportunidades 37 

para a aplicação presencial do questionário. Segue abaixo o cronograma de 38 

ações estabelecido na reunião de dezembro/2019: 39 
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AÇÕES 2020 – OGPMEA 

PERÍODO ATIVIDADE OBSERVAÇÃO 

Janeiro a Março Reforço no Diagnóstico  
Dimensão Diagnóstica: orientações para 

essa atividade 

Abril a Junho Escrita do Programa 

Utilizar: diretivas do Município VerdeAzul, 

documento orientador da CEA/SIMA, 
Agenda 2030 e os 17 ODS.  

Julho 
Oficinas para validação 

do texto  

 - Oficinas com representantes das 
secretarias municipais; 

- Oficinas com os participantes do 

diagnóstico; 
- Oficinas com a população em geral (em 

eventos abertos ao público). 

Agosto 
Entrega de Minuta para 

aprovação na Câmara 
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iii) Término do mandato dos atuais membros: a coordenação informou que 43 

o período de 2 anos de vigência do mandato atual termina no mês de agosto, 44 

conforme §4º do Art. 4º do Regimento Interno do OGPMEA. Será verificado 45 

junto à assistência jurídica da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 46 

Ambiente o processo necessário para abertura do chamamento público para 47 

as instituições da sociedade civil organizada bem como para envio de Ofício 48 

para as instituições governamentais. A coordenação lembrou que o Regimento 49 

Interno permite uma recondução dos representantes do Poder Público. Novas 50 

informações ficaram de ser trazidas na próxima reunião. iv) Calendário das 51 

reuniões 2020: Foi dialogado sobre as datas e locais para as reuniões deste 52 

ano. Considerando o recesso adotado em julho e o fato do término do mandato 53 

em agosto, os representantes optaram por estabelecer um calendário apenas 54 

para este primeiro semestre. Segue abaixo calendário estipulado. Sem mais a 55 

tratar, a reunião encerrou-se às 16h30min. A próxima reunião será no dia 19 56 

de março de 2020, às 14h na Fieb.  57 

 58 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES ORDINÁRIAS 2020 

DATA E HORÁRIO LOCAL 

19 de março, 14h FIEB 

30 de abril, 14h FATEC 

28 de maio, 14h Secretaria de Educação 

25 de junho, 14h Secretaria de Meio Ambiente  

     59 
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 64 

Assinam esta ata: 65 

 66 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente 67 

____________________________________________________ 68 

Representante da Secretaria de Educação 69 

____________________________________________________ 70 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 71 

____________________________________________________ 72 

Representante das Unidades de Ensino Superior 73 

____________________________________________________ 74 

Representante de Organizações não Governamentais 75 

________________________________________________________ 76 

Representante de Organizações não Governamentais 77 

________________________________________________________________ 78 

 79 


