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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

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

videoconferência a 24ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de 7 

Educação Ambiental – OGPMEA. Dando início à reunião, a Sema passou 8 

a oportunidade para Fatec fazer a leitura da ata anterior. pauta i: 9 

tabulação final do questionário: a Sema comunicou aos gestores que a 10 

tabulação final do questionário já se encontrava disponibilizada no drive 11 

do OGMEA. Mencionou os resultados obtidos com a tabulação e 12 

destacou características importantes que devem ser consideradas na 13 

construção do Programa Municipal de Educação Ambiental – PMEA-. Os 14 

temas mais citados foram: água, coleta seletiva, lixo, entulho e educação 15 

ambiental. Que o consumo aumenta conforme avança o nível de 16 

escolaridade e renda e mesmo tendo citado familiaridade com o tema 17 

educação ambiental, não associam de maneira correta, ou seja, não 18 

definem com exatidão do que se trata. A conclusão é repensar as 19 

informações do órgão de maneira a passá-las aos munícipes através de 20 

uma linguagem simplificada. Pauta ii: construção dos infográficos: a 21 

Sema informou aos gestores estar aguardando um retorno da Fundação 22 

Alphaville, responsável por elaborar o infográfico, mas devido à demanda 23 

de trabalhos não conseguia participar das reuniões. Lembrou que o 24 

infográfico resultará numa interpretação visual clara e objetiva do 25 

questionário aplicado junto aos funcionários, alunos, professores e 26 

munícipes. A Fieb se prontificou a atender essa demanda solicitando 27 

junto à sua equipe de comunicação uma parceria com a Fundação. A 28 

Sema lembrou que o prazo previsto para elaboração do infográfico vai 29 

até 23/12. Agradece a Fieb e considera aceitar a oferta na 30 

impossibilidade da Fundação realizar. No decorrer da semana a Sema 31 

entrará em contato com a Fundação e repassará aos gestores as 32 

informações obtidas. Pauta iii: leitura e análise dos programas 33 

municipais: A Sema confirmou o envio e recebimento dos planos e leis 34 

municipais aos gestores. Sugeriu que após a leitura e análise, cada um 35 

compartilhe seus apontamentos e citações ao identificar nesses planos, 36 

o segmento de educação ambiental. Por conter uma visão geral do 37 

município, o intuito é extrair o máximo de informações e incorporar ao 38 

diagnóstico ambiental. A Educação fez a análise do Plano Municipal 39 

para Infância e Adolescência de Barueri – PMIA – e concluiu que as 40 
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ações citadas já são desenvolvidas pelo município. Todos de acordo com 41 

as demandas de cada um. A próxima reunião será no dia 18/02/2021 42 

ás 10h, através de videoconferência. Sem mais a tratar a reunião foi 43 

encerrada. 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

Assinam esta ata: 49 

 50 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  51 

____________________________________________________ 52 

Representante da Secretaria de Educação 53 

____________________________________________________ 54 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 55 

____________________________________________________ 56 

Representante das Unidades de Ensino Superior 57 

____________________________________________________ 58 

Representante de Organizações não Governamentais 59 

______________________________________________________ 60 

Representante de Organizações não Governamentais 61 

________________________________________________________ 62 


