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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 24 de setembro de 2020 as 10h iniciou-se por meio de 6 

videoconferência a 21ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de 7 

Educação Ambiental – OGPMEA. Pauta única: diretrizes sobre a 8 

identidade visual do órgão. A Sema deu início a reunião 9 

cumprimentando os conselheiros, justificando a ausência de dois 10 

titulares que estavam representados por seus suplentes. Concedeu 11 

oportunidade à Fundação para que as questões enviadas anteriormente 12 

ao grupo via whatsapp fossem revistas e discutidas e pudessem servir 13 

como base norteadora para o trabalho da equipe de criação elaborar a 14 

identidade visual do OGPMEA.  Uma vez que identidade visual é a 15 

combinação de elementos visuais que refletem um nome, ideia, produto, 16 

empresa ou serviço. As cores, tipografias, formatos e até frases como o 17 

slogan, possuem o papel de gravar na mente do público, de forma rápida 18 

e objetiva, qual sua identidade visual e sua missão. Relembrando as 19 

questões: - como você descreveria o OGPMEA? - qual é o diferencial? -20 

qual é o público alvo das comunicações do OGPMEA? - como quer que o 21 

seu público identifique o OGPMEA? - existe alguma cor que deve ser 22 

usada ou precise ser evitada? - quais são as palavras que podem ser 23 

usadas para definir OGPMEA? - qual o conceito principal? A Rede Eco 24 

sustentou uma temática voltada para o ensino dividido em faixas etárias 25 

focando no tema sustentabilidade, defendendo os tons verdes e evitando 26 

tons vermelhos. A Fatec sugeriu focar na sigla, para que essa possa 27 

expressar a ideia de grupo de trabalho, construção, política pública e 28 

educação ambiental. A Sema lembrou que uma característica singular 29 

do município de Barueri, que consta no hino municipal é a referência 30 

indígena do nome Barueri que quer dizer “flor vermelha que encanta”. 31 

As cores poderão ser utilizadas de forma neutra sem destacar para que, 32 

futuramente não faça alusão a nenhum governo ou movimento social. A 33 

Fieb e a Educação concordaram com as observações. Todos 34 

concordaram que a divisão na aplicabilidade por faixa etária é o melhor 35 

segmento a ser tomada, assim como observou a Fatec, uma divisão por 36 

bairros resultaria num diagnóstico de diferença social. Sendo assim, a 37 

Fundação vai compilar esses dados, enviar para a equipe de criação e 38 

trazer na próxima reunião uma preliminar para apreciação de todos. A 39 

Fatec vai dar prosseguimento ao texto de apresentação e inseri-lo no 40 
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drive do OGPMEA. A Sema lembrou a importância da contribuição de 41 

todos os gestores nesse processo, ainda que se dê de forma desigual, 42 

pois todos têm o seu valor. 43 

A próxima reunião ficou agendada para o dia 29 de outubro de 2020 às 44 

10h por meio de videoconferência. Sem mais a tratar a reunião foi 45 

encerrada. 46 

 47 

 48 

                   49 

Assinam esta ata: 50 

 51 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  52 

____________________________________________________ 53 

Representante da Secretaria de Educação 54 

____________________________________________________ 55 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 56 

____________________________________________________ 57 

Representante das Unidades de Ensino Superior 58 

____________________________________________________ 59 

Representante de Organizações não Governamentais 60 

______________________________________________________ 61 

Representante de Organizações não Governamentais 62 

________________________________________________________ 63 


