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ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 25 de junho de 2020 as 14h iniciou-se por meio de videoconferência a 18ª 6 

reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental – 7 

OGPMEA. Pauta i) encerramento do mandato: após conversa informal entre 8 

os membros do Órgão sobre as “lives” que se tornaram ferramentas necessárias 9 

no contexto atual, a Sema iniciou a reunião lembrando que de acordo com a Lei 10 

nº. 2622/2018 e do art. 4º, parágrafo 4º do Regimento Interno do OGPMEA, o 11 

mandato dos atuais membros do Órgão Gestor se encerra em 22/08/2020 12 

podendo, para os representantes do Poder Público, ter uma recondução 13 

havendo interesse dos gestores. Todos manifestaram interesse em permanecer 14 

no Órgão. Em seguida foi apresentada a sugestão de cronograma enviada 15 

anteriormente via email para as ações necessárias ao encerramento do 16 

mandato: 01 de julho: envio de ofício à Secretaria de Educação e à FIEB, para 17 

recondução dos membros atuais ou indicação de novos titulares e/ou 18 

suplentes; até 10 de julho: publicação de chamamento público no Jornal Oficial 19 

de Barueri para as organizações não governamentais; 10 a 25 de julho: período 20 

de inscrição on-line das organizações interessadas; 27 a 29 de julho: período de 21 

validação das inscrições (verificação dos documentos enviados); 30 de julho: 22 

reunião por videoconferência para indicação consensual ou eleição das 23 

organizações da sociedade civil; 03 de agosto: envio ao Prefeito da minuta de 24 

portaria de nomeação dos membros. Todos concordaram com o cronograma 25 

apresentado. A Fundação Alphaville sugeriu uma busca ativa de outras 26 

organizações utilizando para isso uma linha histórica do Órgão com imagens e 27 

post participativo como estratégia de marketing. A Rede Eco apontou a 28 

necessidade de intensificar a divulgação e indagou sobre a possibilidade de 29 

ampliação do Órgão, com mais representantes da sociedade civil. A Sema 30 

explicou que a composição atual está de acordo com a legislação e mudanças 31 

para o próximo mandato só ocorrerão através de alteração na lei. Indicou ainda 32 

que isso é possível sim, sempre mantendo a paridade entre representantes do 33 

Poder Público e da Sociedade Civil. Ficou acertado que, através do departamento 34 

jurídico da Sema será providenciada e enviada toda documentação descrita 35 

acima e disponibilizada no drive do OGPMEA. Pauta ii) avaliação do 36 

questionário: a Sema compartilhou o questionário pelo computador, para que 37 

todos pudessem visualizar o resumo das respostas já obtidas, com 38 

acompanhamento e análise de cada um. Com um total de 332 respostas os 39 

membros decidiram manter o questionário aberto até atingir 400 respostas. A 40 

Fundação Alphaville sugeriu que as pessoas citadas nominalmente e trabalham 41 

com educação ambiental são contatos potenciais e poderão ser localizadas e 42 

inseridas como propagadoras do questionário. A Educação vai enviar o 43 

questionário através da Rede de Ensino Municipal. Os demais vão continuar 44 

divulgando através de seus contatos. Em seguida, passamos para a próxima 45 
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pauta. Pauta iii) análise da leitura dos programas municipais de educação 46 

ambiental: De acordo com a distribuição da leitura acertada anteriormente as 47 

considerações ficaram da seguinte maneira: Fieb e Fatec (PMEA de Salto): 48 

avaliou o programa como generalista, básico demais assemelhando-o a um 49 

discurso político pronto. Reiterou que precisamos ter coerência, credibilidade e 50 

fugir de receitas prontas porque não vamos mudar o mundo, mas fazer a 51 

diferença; Educação (PMEA de Itatiba): achou o programa básico e com discurso 52 

pronto.Temas como biodiversidade e combate à poluição são citados de maneira 53 

geral; Rede Eco e Sema (PMEA de São José dos Campos): também achou o 54 

programa generalista, de discurso pronto e apontou para a necessidade em 55 

manter os pés no chão na construção do programa; Fundação (PMEA de Lençóis 56 

Paulista): afirmou ter gostado do programa por conter um histórico da cidade e 57 

a construção de 12 ações estratégicas desde o início. Sugeriu um olhar 58 

cuidadoso para esse modelo. A conclusão geral é que os modelos consultados 59 

são básicos, generalistas e que apontam para um olhar regional na criação de 60 

cada programa municipal. A Sema sugeriu que para iniciar a estrutura do 61 

programa seja utilizada como base as diretivas do Programa Município 62 

VerdeAzul – PMVA, iniciando um esboço de documento no World, aberto no 63 

drive do OGPMEA traçando uma linha de raciocínio para contribuição de todos. 64 

A Fundação Alphaville vai elaborar esse esqueleto com divisão em tópicos para 65 

direcionar cada inserção de forma a facilitar a compreensão do que já foi feito. 66 

A próxima reunião através de videoconferência será no dia 30/07/2020 as 14h. 67 

Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. 68 
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Assinam esta ata: 76 

 77 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  78 

____________________________________________________ 79 

Representante da Secretaria de Educação 80 

____________________________________________________ 81 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 82 

____________________________________________________ 83 

Representante das Unidades de Ensino Superior 84 

____________________________________________________ 85 

Representante de Organizações não Governamentais 86 

______________________________________________________ 87 

Representante de Organizações não Governamentais 88 

________________________________________________________ 89 


