
 

 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

 4 

Em 14 de setembro de 2021 as 14h, na Fieb, iniciou-se 5 

presencialmente a 31ª reunião do Órgão Gestor da Política 6 

Municipal de Educação Ambiental – OGPMEA. A Rede Eco pediu 7 

permissão para gravar a reunião e não houve nenhuma objeção 8 

por parte dos gestores. A Sema iniciou a reunião agradecendo a 9 

contribuição de cada um, o que tornou possível a formação do 10 

corpo da minuta. Pauta: leitura e atualização da minuta do 11 

Programa Municipal de Educação Ambiental. A Sema projetou 12 

o programa na tv possibilitando um visual para acompanhamento 13 

da leitura a todos. Dando início à leitura, a Sema foi enumerando 14 

cada ponto já contendo as alterações sugeridas e enviadas por e-15 

mail. Nas inserções feitas, ressaltou que os planos setoriais 16 

consultados foram citados para composição do programa e 17 

alinhar com o Plano Diretor. Explicou que incluiu a sugestão da 18 

Fundação Alphaville em inserir o ODS 16 que garante a tomada 19 

de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em 20 

todos os níveis. E o ODS 17 promove e incentiva as parcerias 21 

públicas e privadas, cultura de paz, e aumenta a coerência das 22 

políticas para o desenvolvimento sustentável que corrobora com o 23 

objetivo do OGPMEA em seu colegiado. Os dados do diagnóstico 24 

com a fase organizacional, cadastramento na Plataforma EA e a 25 

pesquisa online foram inseridos e descritos cada um, para que as 26 

representantes da Educação tivessem ciência dessas ações. A 27 

Fatec sugeriu detalhar numericamente o percentual no 28 

diagnóstico e no total de entrevistados à diferença existente entre 29 

moradores ou não do município, a fim de que não haja 30 

controvérsia na interpretação. Finalizada a leitura, a Sema se 31 

propôs a fazer a revisão, encaminhar via email para os gestores e 32 

via Solar (plataforma digital interna da prefeitura de Barueri) para 33 

os conselhos municipais de Educação e de Meio Ambiente 34 

validarem e posteriormente encaminhar para a Câmara de 35 

Vereadores Municipais de Barueri. Todos acordaram que a 36 

próxima reunião seja presencial, dia 19/10 as 14h na Fieb. 37 
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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 – 48 

FIEB 49 

______________________________________________________________________ 50 

Representante das Unidades de Ensino Superior 51 

______________________________________________________________________ 52 

Representante de Organizações não Governamentais 53 

__________________________________________________________________________ 54 

Representante de Organizações não Governamentais 55 

_____________________________________________________________________________ 56 

 57 


