
 

 

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ÓRGÃO GESTOR 1 
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 4 

nove horas na sede da FATEC Barueri teve início a 38ª reunião 5 

ordinária do Órgão Gestor da Política Municipal de Educação 6 

Ambiental - OGPMEA. Estavam presentes a representante da 7 

Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente – SEMA: 8 

Lucimária das Dores Cunha dos Santos (suplente); da Secretaria 9 

de Educação - SE: Maurylane Almeida Oliveira (titular), Patrícia 10 

Pereira Novaes (suplente); da Fundação Instituto de Educação de 11 

Barueri – FIEB (on-line): Francesly dos Santos Alves (suplente); 12 

da FATEC: Renata Giovanoni Di Mauro (titular), Viviane Minati 13 

Panzeri (suplente); da Rede Ecológica: Valdir Dionízio dos Santos 14 

(titular). Também estavam presentes os convidados: Geovane 15 

Bassan Pereira de Oliveira (educador ambiental para resíduos 16 

sólidos da SEMA); José Luís Pinheiro Oliveira (coordenador de 17 

mobilidade da Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMURB); 18 

Natália de Oliveira Costa (educadora ambiental da SEMA); 19 

Sthiven Xavier Dos Santos (diretor de saúde ambiental e 20 

trabalhador da Vigilância Sanitária); Arnaldo da Conceição Santos 21 

(munícipe, bairro Chácaras Marco); Marcelo Moraes (munícipe, 22 

bairro da Aldeia). Lucimária agradece a presença de todos e 23 

solicita que cada um se apresente brevemente. Pauta i: leitura e 24 

revisão da ata da 37ª reunião ordinária. Renata lê a ata anterior 25 

e tem a aprovação dos presentes. Pauta ii: altercação sobre a 26 

demanda do COMDEMA – Conselho Municipal de Meio 27 

Ambiente. Devido à nova estratégia recentemente implantada 28 

pelo município na coleta de resíduos através de contêineres, 29 

surgiu um questionamento na reunião do COMDEMA: se a nova 30 

forma de limpeza urbana não está comprometendo a coleta 31 

seletiva e a mobilidade urbana. Há um desafio relacionado à 32 

educação ambiental e a demanda foi encaminhada ao OGPMEA. 33 

Para discutir o assunto foram convidados representantes da SSM 34 

- Secretaria de Serviços Municipais -, da educação ambiental para 35 

resíduos sólidos da SEMA e o coordenador de mobilidade urbana 36 

da SEMURB. Lucimária comunica que o representante da SSM 37 



 

 

não pôde comparecer, enviou o folheto distribuído à população e 38 

se comprometeu a responder através de e-mail aos 39 

questionamentos levantados durante a reunião. Renata projeta o 40 

folheto e faz a leitura. Na sequência, Lucimária sugere que o 41 

educador para resíduos sólidos da Sema inicie sua apresentação, 42 

na qual destaca os prós e contras dessa implantação. Ele 43 

apresenta um declínio nos dados das vendas de material pela 44 

CooperYara, mas afirma não poder concluir que a razão seja a 45 

implementação dos contêineres, que continua ocorrendo a partir 46 

do Centro para os bairros periféricos. Ressalta a importância da 47 

educação ambiental e que esta deve ser contínua. Propõe algumas 48 

soluções adotadas por outras cidades como dois reservatórios, 49 

um para resíduos orgânicos e outro para a coleta seletiva, uso de 50 

adesivos grandes e autoexplicativos, convidar a Secretaria de 51 

Comunicação para adotar estratégias de informação para a 52 

população, como por exemplo, uso das TV’s em postos de saúde, 53 

cartazes, avisos sonoros nos bairros, etc. Encerrada essa 54 

apresentação, na sequência Pinheiro da SEMURB aponta que a 55 

colocação dos contêineres nas calçadas e no viário deveriam ser 56 

precedida por um estudo e conter uma demarcação por meio de 57 

placas, pois podem causar acidentes. Pedestres com mobilidade 58 

reduzida, deficientes físicos, idosos ou mães com carrinho de 59 

bebê ao se desviarem de caçambas colocadas na calçada podem, 60 

eventualmente, caminhar no viário, aumentando o risco de 61 

atropelamentos. Comenta que em aclives contêineres mal 62 

posicionados podem se locomover e causar acidentes. Sugere um 63 

preparo do local com um suporte prévio à instalação. Propõe que 64 

haja uma comunicação mais intensa e adequada que conscientize 65 

a população sobre a mobilidade e a importância de não remover 66 

os contêineres dos locais previamente definidos. Ressalta que um 67 

monitoramento deveria ser realizado pela empresa responsável 68 

para verificar tais questões. Após essa apresentação, foi aberta a 69 

oportunidade para uma discussão geral com a participação de 70 

todos ressaltando o olhar de cada um e destacando os pontos 71 

específicos a serem enviados à SSM. Arnaldo destaca que há 72 

diferença de relevo entre o Centro e os bairros mais afastados, 73 

declividade e descaso público quanto à limpeza urbana. Marcelo 74 



 

 

comenta sobre a necessidade de implantação casos de eco pontos. 75 

Renata cita um exemplo de coleta seletiva na Itália, no qual 76 

havendo uma implantação adequada por parte do município, há 77 

cobrança de multa caso não haja colaboração do munícipe. Valdir 78 

comenta sobre educação não formal descentralizada e quando 79 

feita nos bairros mais afastados pode gerar resultados 80 

satisfatórios. Geovane Bassan argumenta que a abordagem 81 

individual pode dar resultado e cita uma iniciativa dos 82 

cooperados feita em 2007 indo de porta em porta explicar sobre 83 

coleta seletiva. Lucimária encerra o debate resumindo os 84 

principais pontos: Perguntas:- como foi feito o planejamento para 85 

implantação?- houve algum estudo das vias públicas 86 

considerando o relevo do município?- possibilidade de colocar 87 

uma placa explicativa? ex: "Somente Resíduos Orgânicos"- de que 88 

maneira foi distribuído o material explicativo?- houve ampla 89 

divulgação nas redes sociais? Sugestões:- entrosamento com a 90 

Sema e a Secom para encontrar uma maneira de informar a 91 

população;- estudo de impacto (relacionado à Cooperativa);- 92 

avaliação do lugar adequado para colocar o contêiner, visando a 93 

passagem de pedestres;- vídeos informativos em lugares públicos 94 

(principalmente os postos de saúde);- ajuste no Programa em 95 

parceria com outras Secretarias, caso surja alguma redução em 96 

relação à Cooperativa. Essas questões serão enviadas por e-mail 97 

para o representante da SSM, conforme citado anteriormente. 98 

Dando prosseguimento aos trabalhos, passamos para a próxima 99 

pauta. Pauta iii: devolutiva dos grupos de trabalho. Devido ao 100 

adiantamento do horário Lucimaria propõe que os grupos de 101 

trabalho apresentem seus resultados e um relatório na próxima 102 

reunião. Pauta iv: encerramento de mandato. Na reunião 103 

anterior todos foram comunicados sobre o encerramento do 104 

mandato atual em agosto próximo. A SEMA se compromete a 105 

trazer uma proposta de cronograma para a próxima reunião 106 

referente ao encerramento de mandato e eleição de novos 107 

representantes. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada. A 108 

próxima reunião ordinária será realizada no dia vinte e três de 109 

junho às nove horas na FATEC BARUERI. 110 
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Assinam esta ata:  114 

 115 

 116 

Representante Suplente da Secretaria de Recursos Naturais e Meio 117 

Ambiente 118 

_________________________________________________________________________  119 
Lucimaria das Dores Cunha dos Santos (SEMA  120 

  121 
Representante Titular da Secretaria de Educação 122 

_________________________________________________________________________ 123 
Maurylane Almeida Oliveira 124 

 125 
Representante Suplente da Fundação Instituto de Educação de 126 
Barueri – Fieb 127 
_________________________________________________________________________ 128 
Francesly dos Santos Alves (FIEB) 129 

 130 
Representante Titular das Unidades de Ensino Superior 131 
_________________________________________________________________________ 132 
Profa. Dra. Renata Giovanoni Di Mauro (FATEC) 133 
 134 
Representante Titular de Organizações não Governamentais  135 
_________________________________________________________________________ 136 
Valdir Dionízio dos Santos (Rede Ecológica) 137 
  138 
Representante Titular de Organizações não Governamentais  139 
_________________________________________________________________________ 140 



 

 

Ricardo Benitez  141 
  142 
Convidados  143 
_________________________________________________________________________ 144 
Geovane Bassan Pereira de Oliveira (SEMA)  145 
 146 
_________________________________________________________________________ 147 
José Luís Pinheiro Oliveira (SEMURB)  148 
 149 
_________________________________________________________________________ 150 
Natalia de Oliveira Costa (SEMA)  151 
 152 
_________________________________________________________________________ 153 
Patrícia Pereira Novaes (SE)  154 
  155 
_________________________________________________________________________ 156 

Viviane Minati Panzeri (FATEC BARUERI) 157 

 158 

_________________________________________________________________________ 159 
Sthiven Xavier Dos Santos (SS – Vigilância Sanitária) 160 

 161 

_________________________________________________________________________ 162 
Arnaldo da Conceição Santos (Chácaras Marco) 163 

 164 

_________________________________________________________________________ 165 
Marcelo Moraes (Aldeia) 166 


