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Experiência  
 
Projeto Reestruturação da Gestão Ambiental do Município. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Experiência apresentada em Encontro Regional do PMVA – Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
Obtenção de melhor classificação do Município de Araraquara no Ranking 
Ambiental do Programa Município VerdeAzul e melhoria nos indicadores de 
qualidade ambiental (qualidade ambiental do Município). 
  
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2009 – em desenvolvimento (2009 – criação da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, e 2012 – reestruturação da estrutura administrativa da Secretaria, por 
meio da criação de gerências). 
 
 
Descrição 
 
Em 2012, a gestão ambiental do Município de Araraquara foi revista, tendo sido 
adotado um conjunto de ações: (i) adoção pelo Prefeito do Programa Município 
VerdeAzul como Programa de Governo; (ii) criação de uma Gerência de Proteção à 
Fauna; (iii) Criação de um Grupo de Trabalho (a cada Ciclo do PMVA); e (iv) 
planejamento para convocação para as videoconferências e teleconferências. 

 

 
Metodologia  
 
A estratégica escolhida foi a sensibilização e envolvimento da alta direção (Prefeito) 



e dos demais setores da Prefeitura (Corpo Técnico) com relação à importância da 
adoção e da implementação do Programa Município VerdeAzul no Município. 
 
Após esta campanha, adotou-se a prática de constituir, a cada Ciclo do PMVA, um 
Grupo de Trabalho para organizar as informações e planejar as atividades. O Grupo 
de Trabalho para o Ciclo 2016 foi instituído pela Portaria 24.157, de 15 de março de 
2016. 
 
 
Desafio(s) 
 
Envolvimento dos membros dos grupos de trabalho constituídos (demais 
funcionários da administração pública municipal – outras secretarias e autarquia). 
 
 
Resultado(s) 
 
- Visibilidade do Programa dentro da Administração Pública e entre o Corpo 
Técnico; 
 
- Desenvolvimento de procedimentos e atividades (para, por exemplo, levantamento 
de fauna local, monitoramento/geoprocessamento, etc.); 
 
- Melhoria das notas no Ranking Ambiental do Programa Município VerdeAzul; 
 
- Envolvimento e fortalecimento de ações intermunicipais. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem, dentre outras atribuições, as 
seguintes funções: (i) planejar, formular, coordenar, acompanhar e supervisionar 
ações que visem o desenvolvimento sustentável no âmbito do Município; e (ii) 
planejar, formular, coordenar, acompanhar e supervisionar a elaboração de 
indicadores, monitorando e avaliando a qualidade ambiental. 
  
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Araraquara. 
 
 
Fonte(s) 
 
Apresentação feita no Encontro Regional do Programa Município VerdeAzul, 
realizado em 07 de abril de 2016 em Novo Horizonte. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
 
 



 
Vista panorâmica da Cidade – site da Prefeitura Municipal de Araraquara 

 

 


