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ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  2 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 3 

 4 

 5 

Em 18 de março de 2021 às 10h iniciou-se, por meio de 6 

videoconferência, a 26ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal 7 

de Educação Ambiental – OGPMEA. A Sema abre a reunião e, após dar 8 

boas-vindas aos gestores inicia a leitura da ata anterior. Aprovada a ata, 9 

introduz a pauta do dia. Pauta: i) elaboração do cronograma de 10 

trabalho para 2021. A Fundação Alphaville informou que o arquivo 11 

compilado com as alterações está previsto para a próxima semana. A 12 

Sema lembrou a necessidade da formação de duas frentes de trabalho 13 

caminhando simultaneamente: de comunicação, utilizando todos os 14 

meios disponíveis, atendendo uma demanda que surgiu quando 15 

aplicado o questionário para a população; de escrita da minuta, um 16 

rascunho do programa para que seja levada a público novamente como 17 

consulta prévia e retornando com conceitos, pontos de vista, opiniões e 18 

prioridades apontadas. Estando todos de acordo a divisão ficou da 19 

seguinte maneira: Comunicação: Sema, Fatec, Fundação Alphaville, 20 

Educação. Escrita: Sema, Fatec, Rede Eco, Fieb. A Rede Eco lamentou a 21 

escassez de voluntariado em relação ao tema ambiental, realidade 22 

identificada no bairro que atuam. A Fatec salientou a importância da 23 

construção do programa e que, apesar da divisão, todos participam e 24 

contribuem ativamente. A Sema sugeriu a estipulação de prazos como 25 

forma de agilidade para andamento dos trabalhos. Sendo assim, fica o 26 

mês de abril para início dos trabalhos de ambas frentes, com a intenção 27 

de dar algum retorno na próxima reunião.  Pauta ii) reuniões: A Fatec 28 

informou que passou a integrar o Comdema - Conselho Municipal de 29 

Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Barueri – e que 30 

este realiza suas reuniões mensais na 3ª quinta feira. Sugeriu que as 31 

próximas reuniões do OGPMEA sejam realizadas anteriormente, caso 32 

tenha alguma demanda para apresentar ao Comdema. Todos 33 

concordaram com o seguinte agendamento via Teams: 28/04, 17/05, 34 

21/06. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. 35 
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  40 

 41 

Assinam esta ata: 42 

 43 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  44 

____________________________________________________ 45 

Representante da Secretaria de Educação 46 

____________________________________________________ 47 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 48 

____________________________________________________ 49 

Representante das Unidades de Ensino Superior 50 

____________________________________________________ 51 

Representante de Organizações não Governamentais 52 

______________________________________________________ 53 

Representante de Organizações não Governamentais 54 

________________________________________________________ 55 


