
 

 

 

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

 4 

Em 15 de fevereiro de 2022 as 14h30, na Secretaria de Recursos 5 

Naturais e Meio Ambiente de Barueri iniciou-se a 35ª reunião do 6 

Órgão Gestor de Política Municipal de Educação Ambiental - 7 

OGPMEA-. A Sema deu início a reunião cumprimentando aos 8 

presentes, parabenizando o grupo pelo esforço mútuo e fazendo 9 

um breve relato dos trabalhos do ano anterior e justificando a 10 

ausência de alguns membros. Fez a apresentação da funcionária 11 

Natália do Departamento de Planejamento Ambiental com o 12 

propósito de acompanhar os trabalhos do órgão para futuramente 13 

compor o mesmo. A representante da Secretaria da Educação fez 14 

a leitura da ata anterior. Pauta: elaborar um plano de trabalho 15 

para o ano de 2022. A Sema relembrou que fechamos um ciclo 16 

no ano anterior iniciado em 2018, com diagnóstico, escrita, envio 17 

para comissões, votação, aprovação e publicação (Lei 2863/21). 18 

Nessa nova etapa inicia-se o plano de trabalho a ser desenhado e 19 

optou por ler e discutir o capítulo 5 do Programa de Política 20 

Municipal de Educação Ambiental -PMEA-  que trata de objetivos 21 

específicos com metas e prazos focando nos itens datados até 22 

junho/2022, para distribuição de tarefas conforme a colaboração 23 

de cada um em sua área de atuação. Foram enumerados da 24 

seguinte maneira: OE1- fazer um levantamento dos docentes 25 

atuantes no município e desenvolver um curso de capacitação; 26 

OE2- promover cursos para a população em geral atendendo os 27 

temas já levantados no diagnóstico em conformidade com o 28 

Programa de Município VerdeAzul – PMVA-; OE3- estruturar um 29 

plano de comunicação permanente utilizando a identidade visual 30 

do OGPMEA; OE4- produzir um manual explicativo com os temas 31 

mais relevantes em questões ambientais, visando a informação 32 

correta de ações para todos os públicos; OE5- fazer um 33 

levantamento dos conselhos existentes e atuantes no município a 34 

fim de oferecer capacitação e envolvê-los também no programa 35 

para estreitar uma relação de cooperativismo; OE6-  buscar junto 36 

ao município e firmarmos  termos  de cooperação técnica para 37 



 

 

 

fomentar projetos e pesquisas acadêmicos em educação 38 

ambiental; OE7- empreender esforços dentro das limitações do 39 

órgão, estabelecer indicadores e sistema de monitoramento de 40 

educação ambiental, tendo como exemplo norteador a Plataforma 41 

Monitora EA, lançada em Brasília no ano de 2017, na qual o 42 

OGPMEA está inscrito; durante a vigência do programa buscar 43 

constantemente atualizações para melhoria de aplicabilidade. 44 

Finalizada a leitura, o grupo se comprometeu a trazer para a 45 

próxima reunião suas contribuições de acordo com a área que 46 

cada um se identifica e atua. Sendo assim, os representantes da 47 

Educação ficaram incumbidos de fazer um levantamento dos 48 

docentes atuantes no município; a Sema e a Rede Eco 49 

incumbidos de estabelecer temas prioritários a fim de promover 50 

cursos para a população em geral atendendo os temas já 51 

levantados no diagnóstico em conformidade com o Programa de 52 

Município VerdeAzul; a Sema ficou incumbida de fazer um 53 

levantamento dos conselhos existentes e atuantes no município a 54 

fim de oferecer capacitação e envolvê-los também no programa 55 

para estreitar uma relação de cooperativismo. A Rede Eco 56 

questionou sobre a possibilidade do uso de recursos municipais 57 

para financiar o programa. A Sema se comprometeu a levar ao 58 

Departamento Jurídico da Secretaria a busca por informações em 59 

como se dá a utilização do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 60 

reconhecendo a necessidade da utilização desse recurso previsto 61 

em lei. Porém, na prática, ainda não se estabeleceu de que 62 

maneira esse recurso possa ser utilizado com segurança, 63 

transparência e confiabilidade. A Fundação Alphaville sugeriu a 64 

busca por editais abertos que financiam programas ambientais. A 65 

proposta fechou então em cada um trazer o máximo de 66 

informações para a próxima reunião. Pauta ii: readequação do 67 

calendário de reuniões: as mudanças solicitadas pela Fatec e 68 

Fieb, em função de rodízios, horários e compromissos todos 69 

concordaram em mudar para uma quinta-feira mensal no período 70 

matutino. A próxima reunião presencial ficou agendada para o dia 71 

17 de março na Fatec às 9h00. Sem mais a tratar, a reunião foi 72 

encerrada. 73 
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Assinam esta ata:  77 

 78 

 79 

Representante da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente  80 

______________________________________________________________________ 81 

Representante da Secretaria de Educação 82 

______________________________________________________________________ 83 

Representante da Fundação Instituto de Educação de Barueri – 84 

FIEB 85 

______________________________________________________________________ 86 

Representante das Unidades de Ensino Superior 87 

______________________________________________________________________ 88 

Representante de Organizações não Governamentais 89 

__________________________________________________________________________ 90 

Representante de Organizações não Governamentais 91 

_____________________________________________________________________________ 92 


