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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 27 de agosto de 2020 as 14h iniciou-se por meio de videoconferência 6 

a 20ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 7 

Ambiental – OGPMEA. A coordenação iniciou a reunião apresentando o 8 

desenvolvimento das pendências da reunião anterior: comentou a 9 

publicação da Portaria nº. 3.350/20, que atualiza os membros do 10 

segundo mandato do OGPMEA e comentou da publicação de matéria 11 

informativa no Portal da Prefeitura, elaborada para divulgar o trabalho 12 

deste primeiro biênio de atuação do Órgão. Pauta i) mudança de horário 13 

das reuniões: a Sema deu início a reunião cumprimentando os 14 

conselheiros e apresentando uma solicitação da Fieb em mudar o horário 15 

das reuniões para o horário das 10h. Visando garantir a participação da 16 

Fieb nas próximas reuniões, os conselheiros não viram nenhuma objeção 17 

e concordaram com a mudança. Pauta ii) questionário: A Sema informou 18 

aos gestores que o questionário alcançou fartamente 2640 respostas e 19 

daria prosseguimento à tabulação dos dados. Apresentaria, assim como 20 

feito na reunião anterior, os resultados já obtidos. Restando apenas três 21 

perguntas abertas para tabular, projetou os slides compilados para 22 

conhecimento e análise de todos. A Fatec concluiu que o material 23 

apresentado é muito rico e completo para reflexões na construção do 24 

programa municipal de educação ambiental de Barueri - PMEA. A Sema 25 

prospectou com os demais em replicar novamente esse questionário em 26 

dois anos, para acompanhar a evolução e fomentar um repositório de 27 

informações e transparência de dados. Dessa forma, a implantação do 28 

programa conta com dados consolidados, pluralidade de informações e 29 

monitoramento. A Fundação sugeriu um contato mais direto com as 30 

organizações que responderam ao questionário, para que repliquem 31 

internamente e forneça ao OGPMEA dados comparativos a serem 32 

utilizados na construção do PMEA Barueri. A Rede Eco questionou a 33 

adequação e o alinhamento da implantação do programa no município 34 

com a realidade de cada bairro. A Fatec respondeu que todo esse trabalho 35 

a partir de um marco zero, é bem complexo e está sendo elaborado com 36 

dados científicos que vão alicerçar políticas públicas. A construção se dá 37 

de maneira participativa, contributiva resultando num processo 38 

equilibrado e efetivo. A Sema ainda lembrou que por conta da pandemia 39 

que atingiu a todos algumas expectativas foram frustradas e por conta 40 
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disso, a adequação de fez necessária para dar continuidade ao processo 41 

de construção e implantação do programa. Pauta iii) próximas ações: A 42 

Sema lembrou que devido ao período eleitoral que se estenderá até 43 

novembro, as publicações nas redes sociais, Jornal Oficial e Portal da 44 

Prefeitura estão proibidas. Em comum acordo com os gestores fica 45 

acertado que os trabalhos continuarão, porém, as divulgações dos 46 

resultados da pesquisa ficam suspensas, para que todas as instituições-47 

membro possam fazer simultaneamente. A Fundação vai produzir os 48 

infográficos e os posts a partir da compilação do questionário e subir para 49 

o drive do OGPMEA. A Fatec vai elaborar um Power Point com as 50 

sugestões de texto para aprovação dos demais e disponibilizá-las no drive. 51 

Todos foram convidados a fazer suas inserções para a construção do 52 

documento.  A próxima reunião ficou agendada para o dia 24 de setembro 53 

de 2020 às 10h por meio de videoconferência. Sem mais a tratar a reunião 54 

foi encerrada.  55 
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Assinam esta ata: 62 

 63 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  64 

____________________________________________________ 65 

Representante da Secretaria de Educação 66 

____________________________________________________ 67 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 68 

____________________________________________________ 69 
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Representante das Unidades de Ensino Superior 70 

____________________________________________________ 71 

Representante de Organizações não Governamentais 72 

______________________________________________________ 73 

Representante de Organizações não Governamentais 74 

________________________________________________________ 75 


