
 

 

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

 4 

Em 14 de dezembro de 2021 as 10h, na Câmara de Vereadores de 5 

Barueri, conforme acordado na reunião anterior, iniciou-se a 34ª 6 

reunião com a participação do Órgão Gestor de Política Municipal 7 

de Educação Ambiental -OGPMEA- na 37ª Sessão Ordinária para 8 

acompanhamento da votação do PMEA.  9 

Pauta: Acompanhamento da votação do Programa Municipal 10 

de Educação Ambiental. O Presidente da Câmara Toninho 11 

Furlan iniciou a sessão pedindo um minuto de silêncio em 12 

gratidão a Deus, a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada e 13 

posteriormente o registro de presença de cada vereador no painel. 14 

Feita a leitura da ata anterior pelo 1º Secretário, o Presidente 15 

agradeceu a presença dos gestores do OGPMEA e dos 16 

Desbravadores da Igreja Adventista. Em seguida, feita a leitura do 17 

expediente foi solicitada pelos vereadores a inserção de alguns 18 

projetos para votação na ordem do dia e, após a leitura de cada 19 

um foi encaminhado às respectivas comissões para emissão de 20 

análise. Os projetos que já estavam na ordem do dia foram lidos e 21 

levados à votação. O Projeto 133/2021 trata-se do Programa 22 

Municipal de Educação Ambiental – PMEA- estava na ordem do 23 

dia como o terceiro a ser colocado em votação. O Presidente 24 

relatou que todos os pareceres referentes ao PMEA foram 25 

favoráveis e, após as pronúncias dos vereadores Allan Miranda, 26 

Rafa Carvalho e Dra Cláudia exaltando a importância do 27 

programa para o município, a votação foi realizada favorável, não 28 

havendo nenhum voto contra. O Projeto de lei segue agora para 29 

sansão do Prefeito Rubens Furlan. Finalizada a votação do Projeto 30 

referente ao PMEA, os representantes do Órgão Gestor se 31 

retiraram do plenário para registro em foto junto aos vereadores 32 

que se manifestaram. Encerrada a reunião, sendo lembrado que 33 

em janeiro todos estarão em período de recesso, a data para a 34 

reunião de fevereiro de 2022 ficou em aberto.  35 

 36 

Assinam esta ata:  37 



 

 

 38 
 39 

 40 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  41 

______________________________________________________________________ 42 

Representante da Secretaria de Educação 43 

______________________________________________________________________ 44 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – 45 

FIEB 46 

______________________________________________________________________ 47 

Representante das Unidades de Ensino Superior 48 

______________________________________________________________________ 49 

Representante de Organizações não Governamentais 50 

__________________________________________________________________________ 51 

Representante de Organizações não Governamentais 52 

_____________________________________________________________________________ 53 


