
 

 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

 4 

Em 23 de novembro de 2021 as 14h, na Fatec, iniciou-se 5 

presencialmente a 33ª reunião do Órgão Gestor da Política 6 

Municipal de Educação Ambiental - OGPMEA -. A Sema deu 7 

início a reunião cumprimentando os gestores e agradecendo a 8 

contribuição de cada um pelo que foi feito até o presente 9 

momento, levando em conta que todos os esforços e trabalhos 10 

está culminando na meta preterida para o ano de 2021, que é o 11 

processo de votação pela Câmara Municipal de Vereadores. 12 

Pauta: Procedimentos realizados pelo Órgão Gestor e 13 

encaminhamento para votação. A Sema informou que conforme 14 

decisão da última reunião, a minuta seria encaminhada via Solar 15 

para as Comissões de Meio Ambiente e Educação da Câmara, 16 

para leitura, análise e parecer conforme feito anteriormente aos 17 

Conselhos Municipais de Educação e Comdema. Ocorreu que 18 

esse procedimento não é habitual na Câmara e que o envio 19 

deveria ser através do Jurídico da Sema para a Secretaria de 20 

Negócios Jurídicos da Prefeitura e, posteriormente enviado para o 21 

Presidência da Câmara. A Sema agendou uma reunião com as 22 

presidências das duas comissões envolvidas com questões 23 

ambientais, e a presidente da Comissão de Meio Ambiente 24 

orientou corretamente os passos a seguir. Salientou que, após a 25 

leitura da minuta e, não havendo necessidade de alteração, vai a 26 

plenário para votação na seção seguinte. Sendo assim, a Sema 27 

ficou encarregada de acompanhar esse processo e confirmar  a 28 

informação de que provavelmente a votação será no dia 29 

14/12/2021 na última seção. Foi sugerida e tida como 30 

importante a presença dos Gestores na seção e aproveitando esse 31 

encontro será realizada a última reunião do ano de 2021. Sem 32 

mais a tratar, a reunião foi encerrada. 33 
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Assinam esta ata: 38 

 39 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  40 

______________________________________________________________________ 41 

Representante da Secretaria de Educação 42 

______________________________________________________________________ 43 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – 44 

FIEB 45 

______________________________________________________________________ 46 

Representante das Unidades de Ensino Superior 47 

______________________________________________________________________ 48 

Representante de Organizações não Governamentais 49 

__________________________________________________________________________ 50 

Representante de Organizações não Governamentais 51 

_____________________________________________________________________________ 52 


