
16ª EDIÇÃO DO SELO AMBIENTAL DA CIDADE DE

GUARULHOS

“Selo Ambiental 2022: há 20 anos contribuindo para uma cidade mais

sustentável.”

Edição Comemorativa

1. APRESENTAÇÃO 

O  Selo  Ambiental  de  Guarulhos é  uma láurea  anual  criada  em 2002 pela

Câmara Municipal de Guarulhos por meio do Decreto Legislativo nº 003/2002, de

autoria  da  Comissão  Permanente  de  Meio  Ambiente.  Desde  2013  é  realizado  em

conjunto com a Prefeitura de Guarulhos, conforme instrução dada pela Lei Municipal

nº 7047/2012. O evento tem como proposta incentivar, reconhecer, valorizar e divulgar

projetos de defesa e de preservação do meio ambiente, cujos resultados cooperam para a

melhoria da sustentabilidade socioambiental de Guarulhos.

2. JUSTIFICATIVA

Com o advento da pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento

impostas para o seu combate, vivenciamos a paralisação ou até mesmo o encerramento

de diversas atividades, atingindo todos os setores de nossa sociedade.

O Selo Ambiental reconhece a dificuldade enfrentada por todos nesse período

para desenvolver ou implantar projetos ambientais na cidade de Guarulhos.

Dessa maneira, a 16ª edição, ao mesmo tempo que celebra os 20 anos de criação

do evento, terá sua programação voltada ao apoio da retomada dos projetos paralisados,

bem como ao fomento de novas iniciativas ambientais. 

Venha e participe conosco!



3. OBJETIVO 

Celebrar  os  20  anos  de  criação  do Selo  Ambiental  da  Cidade  de  Guarulhos

ofertando subsídios técnicos para o fomento de projetos ambientais que contribuam para

a defesa, a preservação e a melhoria da sustentabilidade socioambiental do Município.

4. HOMENAGEM 

Essa edição de comemoração dos 20 anos de criação do Selo Ambiental da Cida-

de de Guarulhos homenageia sua idealizadora, a ex-Vereadora Luíza Cordeiro.

Luiza Cordeiro presidiu a Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara

Municipal de Guarulhos entre os anos de 2002 e 2012. Foi coautora do Decreto Legisla-

tivo  nº  003/2002  que  criou  o  Selo  Ambiental,  bem  como  da  Lei  Municipal  nº

7047/2012, que tornou a Prefeitura de Guarulhos corresponsável pela atribuição do Selo

Ambiental, fortalecendo e consolidando a premiação no Município.

A atuação fortemente engajada de Luíza Cordeiro exerceu papel essencial para a

consolidação de uma rede de cooperação formada anualmente, em prol do meio ambien-

te de Guarulhos, envolvendo o poder público, a iniciativa privada e organizações do ter-

ceiro setor. 

O Selo Ambiental é um exemplo de política pública exitosa em prol de uma ci-

dade mais socioambientalmente sustentável.

5. CATEGORIAS DE INSCRIÇÃO

Excepcionalmente, a 16ª edição do Selo Ambiental não contemplará a submissão

de projetos a serem laureados. As categorias aqui apresentadas têm o intuito de identifi-

car e registrar os segmentos da sociedade participantes dessa edição. 

A inscrição contempla as seguintes categorias:

5.1 Iniciativa Cidadã - destinada a pessoas – crianças ou adultos – que desenvolvam

projetos  ou  ações  socioambientais  de  forma  individual,  sem  vínculo  com

instituições públicas ou privadas ou com organizações não-governamentais.

5.2 Iniciativa Institucional - voltada a órgãos da administração pública municipal,

ONGs,  OSCIPs,  indústrias,  comércios,  serviços,  fundações,  igrejas,  partidos



políticos,  grêmios,  cooperativas,  entre  outras,  que  desenvolvam  programas,

projetos e ações socioambientais individualmente ou em parcerias.

5.3 Instituição de Ensino Pública - voltada para instituições de ensino públicas da

educação  básica  (Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio),

Educação de Jovens e Adultos e Profissional Técnico de Nível Médio.

5.4 Instituição de Ensino Privada – dirigida a instituições de ensino privadas da

educação  básica  (Educação  Infantil,  Ensino  Fundamental  e  Ensino  Médio),

Educação de Jovens e Adultos e Profissional Técnico de Nível Médio.

5.5 Iniciativa Científica  - destinada a instituições públicas ou privadas de ensino

superior  que  desenvolvem  projetos  de  pesquisa,  de  caráter  científico  ou

tecnológico, na área socioambiental.

6. PARTICIPAÇÃO 

6.1 A participação na 16ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos é gratuita e aberta

a todos os interessados, mediante inscrição antecipada, conforme item 8 desse

Regulamento. 

6.2 Todos os participantes devidamente inscritos para realização de pelo menos uma

Atividade farão jus ao(s) CERTIFICADO(s) correspondente(s). 

6.3  Participantes inscritos no evento, que não realizarem nenhuma Atividade, caso

queiram o Certificado da 16ª edição do Selo Ambiental, deverão solicitá-lo após

o  evento,  pelo  e-mail  seloambiental2022@gmail.com.  Esse  certificado  será

emitido digitalmente e deverá ser impresso às expensas do participante.

7. PRÊMIO SELO AMBIENTAL 

7.1 Os participantes previamente inscritos, presentes na  Cerimônia Solene da 16ª

edição do Selo Ambiental da Cidade de Guarulhos, participarão do sorteio de

tablets,  que  serão  fornecidos  como  ferramenta  de  incentivo  para  o

mailto:seloambiental2022@gmail.com


desenvolvimento e condução de ações, programas e projetos socioambientais no

município de Guarulhos.

8. INSCRIÇÃO 

8.1 As inscrições devem ser realizadas de 03/06/2022 a 26/06/2022, pela internet. 

8.2 A Ficha de Inscrição está disponível em http://www.guarulhos.sp.gov.br. O link

para o Formulário de Inscrição também poderá ser acessado através do site da

Câmara  Municipal  http://www.guarulhos.sp.leg.br.  O  participante  deverá

preencher todos os campos obrigatórios do formulário para validar sua inscrição

na(s) atividade(s) que queira participar.

8.3 A  inscrição  será  exclusivamente  online e  poderá  ser  feita,  em  caso  de

necessidade, na  Secretaria de Meio Ambiente (Rua Antônio Vita, 253, Cidade

Maia)  ou  na  Câmara  Municipal  de  Guarulhos  (Av.  Guarulhos,  845,  Vila

Augusta),  mediante  agendamento  prévio  pelo  e-mail

seloambiental2022@gmail.com.

8.4 Menores de 16 anos deverão ser inscritos por seu responsável legal.

8.5 No ato da inscrição,  os participantes deverão, ler e manifestar o seu aceite e

concordância aos termos desse Regulamento.

8.6 Representantes de Instituições (Categorias: Iniciativa Institucional, Instituição de

Ensino Pública, Instituição de Ensino Privada, Iniciativa Científica) deverão se

inscrever individualmente, sem limite do número de participantes.

8.7 A responsabilidade jurídica pela inscrição caberá unicamente aos participantes,

isentando-se a Comissão Executiva de quaisquer responsabilidades.

9. EVENTO 

A realização da 16ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos ocorrerá no dia 30

de  junho  de  2022,  no  período  das 13  às  22h,  no Centro  Universitário  Eniac,

http://www.guarulhos.sp.leg.br/
http://www.guarulhos.sp.gov.br/


instituição  parceira  da  16ª  edição,  situado  na  Rua Força  Pública,  89,  Centro,  neste

Município.

O evento contará com atividades temáticas, palestra, apresentações culturais e

Cerimônia Solene e coquetel, conforme Programação anexada a esse Regulamento. 

10. DIVULGAÇÃO

A Câmara Municipal e a Prefeitura de Guarulhos são igualmente responsáveis

pela divulgação de todas as etapas da  16ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos,

bem como pelas atividades e solenidades do evento.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

11.1 Todos os prazos contidos neste Regulamento podem ser prorrogados, a critério

da Comissão Executiva.

11.2 Os casos omissos não previstos neste Regulamento serão discutidos e decididos

pela Comissão Executiva.

11.3 Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, entrar em contato com a  Comissão

Executiva do Selo Ambiental através do fone  2082-1667 (Fabio), 2455-4999

(Alinne) ou via correio eletrônico: seloambiental2022@gmail.com.

Guarulhos, em 25 de maio de 2022.

Comissão Executiva da 16ª edição do Selo Ambiental de Guarulhos

Decreto Municipal nº 38.981/2022



ANEXO:

16ª EDIÇÃO DO SELO AMBIENTAL DA CIDADE DE GUARULHOS
EDIÇÃO COMEMORATIVA DE 20 ANOS

– PROGRAMAÇÃO –

Data: 30/06/2022

Local: Auditório do Centro Universitário ENIAC

13:00h – Credenciamento dos inscritos

13:30h – Abertura Oficial

14h –  OFICINA: CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS SOCIOAM-
BIENTAIS

Coordenação: Biólogo Fabio Moreira e o Educador e Gestor Ambiental Roberto Mar-
condes da Prefeitura de Guarulhos, com convidados.
Sobre a Oficina: Como sociedade civil, governos e iniciativa privada podem captar ou
auxiliar  no  financiamento  de  projetos  socioambientais?  Serão  apresentados  diversos
fundos, financiamentos e convênios para fomento de projetos no município, estado e
país.

14h – DIÁLOGO:  O POTENCIAL DA BIODIVERSIDADE DE GUARULHOS
PARA A SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO.  

Coordenação: Bióloga Solange Duarte, da Prefeitura de Guarulhos, com convidados
Sobre a Oficina: Quebra do paradigma de que o meio ambiente e a questão socioambi-
ental são entraves ao desenvolvimento econômico da cidade. Valorização das Unidades
de Conservação, zonas de amortecimento, corredores ecológicos, arborização urbana e
áreas preservadas do município.

16h – OFICINA: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA FORMULAÇÃO DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS AMBIENTAIS. 
Coordenação: Vereador Edmilson Souza, Professor e Presidente da Comissão Perma-
nente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Guarulhos.
Convidado: William Oliveira, Químico e Administrador, pós-graduado em Engenharia
de Polímeros.



Sobre a Oficina: Reflexão sobre a participação e articulação da sociedade na formula-
ção, modificação e fiscalização de leis municipais e discussão de assuntos ambientais e,
os espaços de atuação democrática da população guarulhense através da Comissão Per-
manente de Meio Ambiente para o debate de políticas públicas ambientais. 

16h  –  OFICINA:  SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA -  ENERGIA LIMPA,
REAPROVEITAMENTO  DE  ÁGUA,  COMPOSTAGEM,  HORTA  CASEIRA,
JARDIM VERTICAL, TELHADO VERDE, REAPROVEITAMENTO DE MA-
TERIAIS E OUTROS.

Coordenação: Rodrigo Barea (ONG Ecoficina), Bióloga Daniele Coutinho (Associação
Cultural e Ambiental Chico Mendes) e Professor Rodrigo Schimidt (ENIAC)

Sobre a Oficina: Apresentação de técnicas alternativas de sustentabilidade, reaproveita-
mento de materiais, produtos inovadores, design, métodos construtivos que buscam am-
pliar novos hábitos de sustentabilidade em nosso dia-a-dia. 

19h às 21h - CERIMÔNIA SOLENE DA 16ª EDIÇÃO DO SELO AMBIENTAL
DE GUARULHOS

- Mesa de Autoridades
- Apresentação cultural
- Apresentação da Política Municipal de Mudanças Climáticas
- Homenagem à ex-Vereadora Luiza Cordeiro
- Vídeo comemorativo de 20 anos do Selo Ambiental
- Sorteio de Prêmios

21h às 22h – COQUETEL DE ENCERRAMENTO

Das 14h às 22h os participantes poderão conferir iniciativas de empresas, poder público
e terceiro setor expostas na FEIRA SUSTENTÁVEL, que ocorrerá no Espaço Ecossis-
tema do Centro Universitário ENIAC, localizado na Rua Força Pública, 89, Centro.


