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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 27 de outubro de 2020 as 10h iniciou-se por meio de 6 

videoconferência a 22ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de 7 

Educação Ambiental – OGPMEA. A Sema deu início fazendo um breve 8 

relato da reunião anterior. Pauta i) tabulação setorial do questionário: 9 

a Sema descreveu os itens restantes da compilação, analisando cada 10 

resposta junto ao grupo. Dentre os comentários e observações destaca-11 

se o seguinte: - reforçar a informação junto aos professores e a 12 

população, pois o resultado da pesquisa gerou a conclusão de que não 13 

associam o que veem na escola ou em tutoriais com educação 14 

ambiental. A linguagem a ser utilizada deve estar associada com ações e 15 

a utilização de infográficos para melhor compreensão do programa. A 16 

Fatec observou que o resultado dessa pesquisa resultou num conteúdo 17 

sólido e culmina em um compromisso junto ao município de Barueri. A 18 

Rede Eco questionou sobre a existência de arquivos concernentes à 19 

aplicabilidade de ações educação ambiental desde a criação da Lei 20 

2.124/2012 (que institui a Política Municipal de Educação Ambiental), 21 

alegando achar importante essa consulta para entender o que foi feito e 22 

dimensionar os avanços. A Sema se comprometeu a pesquisar esse 23 

material junto aos seus arquivos e enviar para a Rede Eco via email. A 24 

Fatec ressaltou que um dos resultados mais promissores da política 25 

municipal culminou com a criação do órgão. A Sema lembrou que, ao 26 

escrever o programa, faz-se necessário o alinhamento com os demais 27 

planos municipais setoriais, pois o Plano Municipal de Educação 28 

Ambiental – PMEA – não é teórico e deverá conter temas, projetos, metas 29 

e revisão. Sugeriu para isso uma leitura dinâmica desses planos 30 

distribuídos entre os membros do órgão, no intuito de verificar eventual 31 

menção a ações de Educação Ambiental. Mencionou como exemplo o 32 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Drenagem 33 

Urbana e o Plano Municipal de Mata Atlântica, entre outros. Encerrada 34 

essa questão, passa-se para a próxima pauta.  Pauta ii) escolha do 35 

logo do OGPMEA. A Fundação Alphaville enviou para escolha dos 36 

membros dois logos criados pelo departamento de comunicação. Com 37 

base nas informações e sugestões colhidas anteriormente e no resultado 38 

apresentado, a escolha foi por unanimidade onde todos afirmaram 39 

reconhecer a integração na identidade visual do órgão (imagem a seguir) 40 
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Os trabalhos foram distribuídos da seguinte maneira: - a Fundação vai 44 

subir a arte para o drive do OGPMEA e começar a montagem dos dados 45 

da pesquisa em infográficos; - A Rede Eco vai fazer o comparativo das 46 

ações desde a implantação da lei municipal e finalizar com um relatório; 47 

a Fatec vai juntamente com seu coordenador de mídias digitais sugerir 48 

uma parceria colaborativa com a equipe de comunicação da Fundação  49 

para a construção dos infográficos; A Sema vai distribuir de maneira 50 

igualitária e enviar via email aos membros do órgão, os Planos 51 

Municipais para leitura. Todos acordaram que a próxima reunião 52 

através de videoconferência será no dia 19/11/2020 as 10h. 53 

Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

Assinam esta ata: 59 

 60 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  61 

____________________________________________________ 62 
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Representante da Secretaria de Educação 63 

____________________________________________________ 64 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 65 

____________________________________________________ 66 

Representante das Unidades de Ensino Superior 67 

____________________________________________________ 68 

Representante de Organizações não Governamentais 69 

______________________________________________________ 70 

Representante de Organizações não Governamentais 71 

________________________________________________________ 72 


