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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 30 de julho de 2020 as 14h iniciou-se por meio de videoconferência a 6 

19ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental 7 

– OGPMEA. Pauta i) chamamento público: A Sema deu início a reunião 8 

comunicando aos gestores que somente a Fundação Alphaville, a Rede 9 

Eco e a FATEC responderam ao chamamento público. Desta forma, não 10 

havendo necessidade de eleição nem reunião consensual para indicação 11 

dos membros da sociedade civil. Entre os representantes do Poder 12 

Público, a Fieb e a Sema reconduziram seus membros tanto titular quanto 13 

suplente, e a Secretaria de Educação reconduziu a titular e substituiu o 14 

suplente. Sendo assim, com apenas uma exceção na suplência, o Órgão 15 

permanece com os mesmos membros. Esse novo mandato inicia-se em 16 

23/08/2020 logo após a publicação da portaria de nomeação. A Fatec 17 

sugeriu a publicação de uma matéria informativa sobre o OGPMEA 18 

elencando os trabalhos realizados até o presente momento, considerando 19 

as perspectivas, a constituição do Órgão, as frentes envolvidas e a 20 

participação da população como uma maneira de registrar o 21 

encerramento desse mandato. Todos aprovaram essa sugestão e a Sema 22 

se encarregou de providenciar a matéria junto à Secretaria de 23 

Comunicação de Barueri antes do início do período eleitoral, datado para 24 

15/08/2020. Pauta ii) questionário: A Sema informou aos gestores que 25 

a meta em alcançar 400 respostas foi ultrapassada atingindo até o 26 

presente 1700 respostas. Citou que a Educação contribuiu de maneira 27 

louvável e eficaz ao divulgar através de sua rede para os profissionais da 28 

educação. Seguindo o exemplo de validação estatística todos 29 

concordaram em manter o questionário aberto para uma maior adesão. A 30 

Educação se prontificou em publicar através da Rede de Ensino Municipal 31 

um comunicado com data-limite para o fechamento do questionário no 32 

intuito de dar oportunidade participativa aos profissionais que ainda não 33 

aderiram. Exemplificando a reunião anterior, a Sema analisou com os 34 

gestores as respostas do questionário. Informou que após o fechamento 35 

do mesmo, fará um agrupamento e uma tabulação das respostas e vai 36 

gerar um gráfico de barras que servirá de base escrever o Programa 37 

Municipal de Educação Ambiental de Barueri - PMEA. A Fundação 38 

Alphaville propôs ao grupo levar essa tabulação ao setor de comunicação 39 

e transformá-los em infográficos, cartilhas ou vídeos em formatos 40 
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acessíveis para consulta pública. A Fatec lembrou que o propósito 41 

principal é direcionar a população para educação ambiental. A sugestão 42 

foi aceita. Todos concluíram que as respostas apontam estarmos com um 43 

retrato bem representativo da sociedade. Dando prosseguimento 44 

passamos para a próxima pauta. Pauta iii) Programa Municipal de 45 

Educação Ambiental de Barueri – PMEA. A Sema informou que deu 46 

início à construção do programa municipal de educação ambiental e 47 

disponibilizou o rascunho com subdivisões no drive do OGPMEA 48 

permitindo assim que todos possam contribuir com sua inserções. A Fatec 49 

afirmou ter disponibilizado no drive o link de um aplicativo do portal 50 

geográfico da Fundação Seade como ferramenta interativa que contém 51 

dados informativos dos perfis municipais e poderá agregar dados gráficos 52 

na construção do programa. A Sema se encarregou de escrever o histórico 53 

das ações municipais mantendo um alinhamento com a Base Nacional 54 

Comum Curricular – BNCC -, a Política Nacional de Educação Ambiental 55 

–PNEA e o currículo de educação municipal de Barueri. A Fundação 56 

Alphaville questionou se o OGPMEA terá um espaço fixo e permanente no 57 

portal da prefeitura. A Sema informou que dentro da página da Secretaria 58 

de Recursos Naturais e Meio Ambiente e junto aos órgãos colegiados, o 59 

OGPMEA terá um link permanente. A Sema informou ainda que vai 60 

consultar o Departamento Jurídico da Secretaria informações sobre a 61 

audiência pública quando da apresentação do PMEA. Definido o próximo 62 

encontro através de videoconferência para o dia 27/08/2020 as 14h, a 63 

reunião foi encerrada. 64 
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Assinam esta ata: 71 

 72 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  73 

____________________________________________________ 74 

Representante da Secretaria de Educação 75 

____________________________________________________ 76 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 77 

____________________________________________________ 78 

Representante das Unidades de Ensino Superior 79 

____________________________________________________ 80 

Representante de Organizações não Governamentais 81 

______________________________________________________ 82 

Representante de Organizações não Governamentais 83 

________________________________________________________ 84 


