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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  3 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4 

 5 

 6 

Em 21 de junho de 2021 as 10h iniciou-se por meio de videoconferência 7 

a 29ª reunião do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 8 

Ambiental – OGPMEA. A Sema iniciou a reunião cumprimentando a 9 

todos e dando boas-vindas ao suplente da Fundação Alphaville que, com 10 

a saída da titular passou a assumir a posição. Para atualizá-lo sobre o 11 

andamento dos trabalhos do Órgão Gestor, a Sema explanou sobre o 12 

que já foi feito até o presente momento. Explicou como foi feita a divisão 13 

dos GTs e a função de cada um. Pauta i: análise da proposta e 14 

objetivos do GT Escrita do Programa Municipal de Educação 15 

Ambiental: A Sema iniciou a projeção da minuta e discorrendo em cada 16 

item explicou que de acordo com o artigo 10 da Política Municipal de 17 

Educação Ambiental utilizou para isso quatro linhas de seguimento, que 18 

apontam para uma parte mais prática do programa. São essas linhas: 19 

formação de educadores, comunicação, produção e divulgação de 20 

material educativo e incentivo à gestão participativa e compartilhada. Ao 21 

utilizar esse método, a ideia é que a partir do próximo ano possa-se 22 

fazer um checklist a cada dois anos. A Fatec sugeriu a inserção de dois 23 

itens que constam no artigo 10 e não foram citados, entendendo que 24 

dessa forma o torna mais abrangente: desenvolvimento de pesquisas e 25 

desenvolvimento de programas e projetos, assemelhando-se a um 26 

trabalho científico. Outra sugestão foi estratificar o conteúdo de 27 

propostas e inseri-lo em objetivo específico, transformando-o num texto 28 

mais simplificado. Essas sugestões foram aceitas pelos demais.  A Rede 29 

Eco compartilhou com o grupo um encontro com o promotor público do 30 

município em que foi discutida a questão de saneamento básico. 31 

Sugeriu um olhar mais atento para essa questão e passou a 32 

acompanhar as audiências públicas e, sempre que possível trazer ao 33 

grupo informações sobre esse tema. A Fundação comentou sobre o 34 

lançamento de um projeto interessante pela Rede Nossa São Paulo para 35 

consulta. Ressaltou também que a melhor maneira de difundir um 36 

projeto se dá através de boas práticas e agregação, concluindo a 37 

legitimidade das alterações. Sugeriu a aplicação do questionário 38 

utilizado por eles no curso “Agentes de Sustentabilidade” como 39 

indicador avaliativo. A Sema vai fazer as alterações mencionadas e 40 
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enviar por email para todos. Lembrou aos gestores a meta de concluir o 41 

programa ainda esse ano para apreciação na Câmara de Vereadores de 42 

Barueri. Pauta ii: GT Comunicação: com a substituição do titular da 43 

Fundação pelo suplente, o grupo decidiu agendar uma reunião para o 44 

dia 01/07 10h e discutir a continuidade da linha de trabalho 45 

estabelecida anteriormente, que contava com uma ferramenta utilizada 46 

pela Fundação e aguardava aprovação da diretoria para implementação. 47 

Pauta iii: Próximos passos: A Coordenação lembrou que no mês de 48 

julho não haverá reunião e sugeriu que todos possam consultar o drive 49 

do OGPMEA e cada um alimentá-lo com suas contribuições, 50 

observações, pesquisas, conteúdos relevantes ao tema, dados 51 

importantes para que, no mês de agosto possa ter um andamento mais 52 

dinâmico. A Sema informou aos gestores sobre a nomeação dos 53 

representantes da Educação em andamento e que, após publicação no 54 

Diário Oficial serão formalmente apresentados. A próxima reunião 55 

online ficou agendada para 17/08 às 10h. Sem mais a tratar, a reunião 56 

foi encerrada. 57 

 58 

Assinam esta ata: 59 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  60 

____________________________________________________ 61 

Representante da Secretaria de Educação 62 

____________________________________________________ 63 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – FIEB 64 

____________________________________________________ 65 

Representante das Unidades de Ensino Superior 66 

____________________________________________________ 67 

Representante de Organizações não Governamentais 68 

______________________________________________________ 69 

Representante de Organizações não Governamentais 70 


