
 

 

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR  1 

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove 4 

horas na sede da FATEC Barueri teve início a 37ª reunião 5 

ordinária do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 6 

Ambiental - OGPMEA. Estavam presentes os representantes da 7 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente – SEMA: Yara 8 

Maria Garbelotto (titular), Lucimária das Dores Cunha dos Santos 9 

(suplente); da Secretaria de Educação - SE: Maurylane Almeida 10 

Oliveira (titular), Patrícia Pereira Novaes (suplente); da Fundação 11 

Instituto de Educação de Barueri - FIEB: Francesly dos Santos 12 

Alves (suplente); da FATEC: Renata Giovanoni Di Mauro (titular), 13 

Viviane Minati Panzeri (suplente); da Rede Ecológica: Valdir 14 

Dionízio dos Santos (titular); da Fundação Alphaville (on-line): 15 

Ricardo Moreira Benetiz (titular). Pauta i: leitura e revisão da 16 

ata da 36ª reunião ordinária. Lucimária lê a ata anterior e após 17 

algumas observações e apontamentos, todos decidem manter a 18 

formatação estrutural da ata. A ata é impressa e assinada. Pauta 19 

ii: alteração do regimento interno. Yara comunica que a 20 

proposta de mudança no regimento interno já foi encaminhada 21 

para a Secretaria de Negócios Jurídicos e aguarda a publicação 22 

no Diário Oficial de Barueri. Pauta iii: apresentação dos 23 

resultados dos grupos de trabalhos – GT’s. GT2 (SEMA e REDE 24 

ECO) - Como resultado do questionário aplicado em 2020, os 25 

temas prioritários para a população são: água, coleta seletiva e 26 

lixo/entulho. Estão alinhados às diretivas Gestão das Águas, 27 

Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos do Programa Município 28 

VerdeAzul – PMVA, que apresenta tarefas específicas de Educação 29 

Ambiental. Yara apresentou as ações realizadas pela Sema em 30 

cada tema e sugeriu que cada participante traga para a próxima 31 

reunião aquilo que realiza e principalmente sugestões de boas 32 

práticas em cada um dos temas. Renata sugere a construção de 33 

um calendário de postagens. Valdir questiona sobre o andamento 34 

da educação ambiental nas escolas. Maurylane salientou que o 35 

tema é desenvolvido todos os anos em diferentes momentos 36 

conforme a grade curricular. GT3 (SEMA) – Previamente foi 37 



 

 

realizado um levantamento sobre os Órgãos Colegiados existentes 38 

no município, com buscas no site da Prefeitura e no Diário 39 

Oficial. Percebeu-se que alguns dados se encontram 40 

desatualizados ou inexistentes. Foram encaminhados ofícios para 41 

as secretarias a fim de obter esses dados com precisão e 42 

aguardam-se as respostas. Lucimária comunicou que tem uma 43 

reunião agendada com a representante da Secretaria de 44 

Assistência e Desenvolvimento Social para solicitar a lista de 45 

Organizações Sociais existentes no município. GT1 (SE, FIEB e 46 

FATEC) – Foram realizadas duas reuniões: na primeira definiram-47 

se quais dados seriam coletados. Em cumprimento à Lei Geral de 48 

Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13709/2018) foi solicitado à 49 

Yara que fizesse ofícios para que os membros do GT1 os 50 

encaminhassem às instituições alvo da pesquisa. Os ofícios já 51 

foram encaminhados, com exceção do Mackenzie, o que será feito 52 

na próxima segunda-feira. Maurylane relatou que o RH da SE já 53 

encaminhou parte dos dados necessários sobre os professores da 54 

Rede Municipal de Ensino e o restante será levantado através de 55 

um questionário a ser preenchido pelas unidades escolares. 56 

Renata apresentou o formulário do Google com as questões 57 

definidas e salientou que a ferramenta facilita a tabulação dos 58 

dados. Francesly comentou que teve dúvidas sobre o 59 

preenchimento, que foram sanadas pela Renata e Maurylane. 60 

Foram realizadas alterações no questionário até sua versão final, 61 

ressaltando a importância do levantamento dessas informações 62 

para realizar de forma adequada futuras capacitações com os 63 

professores. Pauta iv: recebimento de demanda do COMDEMA 64 

– Conselho Municipal de Meio Ambiente. Yara lê o ofício e a ata 65 

enviada pelo COMDEMA. Trata-se da instalação e utilização 66 

adequada dos containers espalhados pelo município no intuito de 67 

contribuir com a coleta de resíduos. Valdir aponta os problemas 68 

identificados por ele relacionados aos containers: a coleta de 69 

resíduos pela Secretaria de Serviços Municipais – SSM não é feita 70 

de forma integrada com a SEMA; gera problemas de mobilidade; 71 

reduz a quantidade de material reciclável na Cooperativa e 72 

aumento de entulho nas calçadas. Viviane relata a dificuldade em 73 

fazer curvas com o carro, pois não enxerga o que há por trás dos 74 



 

 

containers, porém acha que o lixo na rua diminuiu. Yara sugere 75 

uma busca de possíveis alternativas com a sugestão de cada um. 76 

Valdir sugere a possibilidade colocar mais um container, adesivar 77 

adequadamente ou até mesmo diferenciá-los com uma pintura. 78 

Viviane aponta sobre os investimentos já realizados e que pode 79 

haver um retrabalho gerando um gasto ainda maior. Yara ressalta 80 

que a decisão do que deve ser feito é competência da SSM. Sugere 81 

convidar representantes da SSM e o responsável pela Divisão de 82 

Coleta Seletiva da Sema para a próxima reunião do OGPMEA no 83 

intuito de discutir o assunto, esclarece e buscarmos uma solução 84 

e a melhor alternativa em educar a população.  O Valdir também 85 

sugeriu convidar a Secretaria de Transportes e Mobilidade 86 

Urbana. Essas sugestões foram aceitas por todos. Sem mais a 87 

tratar a reunião foi encerrada. A próxima reunião ordinária será 88 

realizada no dia dezenove de maio às nove horas na FATEC 89 

BARUERI. 90 

 91 

 92 
 93 

Assinam esta ata:  94 

 95 

 96 

Representante Titular da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 97 

Ambiente 98 

_________________________________________________________________________  99 
Yara Maria Garbelotto  100 

  101 



 

 

Representante Titular da Secretaria de Educação 102 

_________________________________________________________________________ 103 
Maurylane Almeida Oliveira 104 

 105 
Representante Suplente da Fundação Instituto de Educação de 106 
Barueri – Fieb 107 
_________________________________________________________________________ 108 
Francesly dos Santos Alves (FIEB) 109 

 110 
Representante Titular das Unidades de Ensino Superior 111 
_________________________________________________________________________ 112 
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro 113 
 114 
Representante Titular de Organizações não Governamentais  115 
___________________________________________________________________________  116 
Valdir Dionízio dos Santos  117 
  118 
Representante Titular de Organizações não Governamentais  119 
_____________________________________________________________________________ 120 
Ricardo Benitez  121 
  122 
Convidados  123 
_____________________________________________________________________________  124 
Lucimaria das Dores Cunha dos Santos (SEMA)  125 
  126 
_________________________________________________________________________ 127 
Patrícia Pereira Novaes (SE)  128 
  129 
_________________________________________________________________________ 130 

Viviane Minati Panzeri (FATEC BARUERI) 131 


