
 

 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

 4 

Em 19 de outubro de 2021 as 14h, na Fieb, iniciou-se 5 

presencialmente a 32ª reunião do Órgão Gestor da Política 6 

Municipal de Educação Ambiental – OGPMEA -. Pauta i: 7 

finalização da minuta: A Sema iniciou a reunião atualizando os 8 

gestores sobre as últimas deliberações referentes ao Programa 9 

Municipal de Educação Ambiental – PMEA -. Essas ações 10 

incluíram: finalização da minuta escrita e corrigida, 11 

encaminhamento para o Conselho Municipal de Educação – CME 12 

- e Conselho Municipal de Meio Ambiente – Condema - e a 13 

apresentação da devolutiva dos pareceres favoráveis de cada 14 

Conselho para apreciação do grupo. Após todos examinarem os 15 

documentos, seguimos para a próxima pauta. Pauta ii: 16 

encaminhamento para a Secretaria Municipal de Negócios 17 

Jurídicos: A Sema informou que, após consulta ao Departamento 18 

Jurídico da Sema avaliou ser possível dois caminhos: um é 19 

ajuntar esses documentos, anexar a criação de uma lei 20 

complementar e encaminhar à Secretaria de Negócios Jurídicos 21 

que, após apreciação, encaminha para a Câmara; o outro é 22 

encaminhar essa documentação para duas comissões da Câmara, 23 

a de Meio Ambiente e de Educação, para analisarem e darem uma 24 

devolutiva com  o parecer de cada uma. O tempo para quaisquer 25 

um dos modos é o mesmo, cerca de vinte a trinta dias, havendo 26 

apenas a possibilidade de que o envio para as comissões da 27 

Câmara facilite os trâmites na Casa de Leis. Expondo esses 28 

pontos, fica a encargo dos gestores analisarem a melhor direção a 29 

ser empregada. Colocado em votação, todos concordaram em 30 

enviar primeiro para as comissões da Câmara. A Fatec questionou 31 

a possibilidade de enviar direto para o presidente da Câmara, mas 32 

a Sema esclareceu que o trâmite é através do jurídico da 33 

prefeitura. Só pode mesmo enviar para as comissões. Indagada 34 

pela Fatec sobre questões orçamentárias, a Sema respondeu que 35 

entra apenas no planejamento do ano que vem, mesmo sendo 36 

aprovado esse ano, que é a meta do Órgão. A Fundação lembrou 37 



 

 

que aí entra a questão das parcerias, convênios, etc. Outra 38 

decisão unânime foi, no dia da votação a presença de todos 39 

componentes do Órgão Gestor e, um gestor fazer uma 40 

apresentação do Programa para os vereadores e os demais 41 

presentes,  possibilitando assim um melhor entendimento, 42 

facilitando inclusive a argumentação para futuras parcerias. A 43 

próxima reunião presencial será no dia 23 de novembro as 14h 44 

na Fatec. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada. 45 

 46 
Assinam esta ata: 47 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  48 

______________________________________________________________________ 49 

Representante da Secretaria de Educação 50 

______________________________________________________________________ 51 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – 52 

FIEB 53 

______________________________________________________________________ 54 

Representante das Unidades de Ensino Superior 55 

______________________________________________________________________ 56 

Representante de Organizações não Governamentais 57 

__________________________________________________________________________ 58 

Representante de Organizações não Governamentais 59 

_____________________________________________________________________________ 60 


