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ATA DO LANÇAMENTO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO 1 

ESTADO DA BAHIA - PEA 2 

Às nove horas do dia doze de setembro de 2013, no Auditório da Secretaria de 3 

Educação, no Centro Administrativo da Bahia-CAB, Salvador - Bahia, realizou-4 

se o evento de Lançamento do Programa de Educação Ambiental do Estado da 5 

Bahia - PEA. Estiveram presentes o Secretário Estadual do Meio Ambiente o 6 

senhor Eugênio Spengler, Mariana Stefanelli Mascarenhas – SECEX, Luiz 7 

Antônio Ferraro Junior– SEMA, Zanna Maria Rodrigues de Matos – SEMA, 8 

Rodrigo Stolze – SEMA, Fábio Fernandes Barbosa – SEC,  Gerusa Miranda de 9 

Azevedo Sena, Tônia Maria Dourado Vasconcelos – SEDUR, Ademir 10 

Fernandes – Prefeitura de Juazeiro, Cláudio Mascarenhas – GERMEN, Nelma 11 

dos Santos Freire – Pró-Mar, Lucimeire de Jesus Passos – Instituto Mata de 12 

Cipó, Jorge Luis Farias Silva – ABENFAC, Regiane Ferreira Andrade – Grupo 13 

Ambiental Natureza Bela, Daniel Melo Barreto – BIOESTE, Edilene Santos 14 

Carvalho – Indigena, Alcides Jorge Carvalho dos Santos – Associação Cultural 15 

e Religiosa Sitio da Paz, Amanda Santos Silva – Bioma Cerrado, Idalécio dos 16 

Santos – Mata Atlantica, Isabelle Blengini – Rede de Educação Ambiental da 17 

Bahia, Marina Sacchi – REJUMA, Sara Maria Guimarães Reis – REBAL, 18 

Luciana da Cunha Leite e Silva – FIEB, Jaqueline Errico – FAEB, Aurea 19 

Chateaubriand Campos – UEFS, Lygia Paraguassu Baptista – UCSAL, Valter 20 

R. Da Silva – ISMED, Maria Alice Cintra – GAMBA.  A mestre de cerimônias fez 21 

uma saudação à todos e foi entoado o hino ao Dois de Julho. Feito isso, foi 22 

dada a palavra à senhora Lucimeire de Jesus Passos representante do 23 

Seguimento da Sociedade Civil – CIEA, que cumprimentou a todos e colocou-24 

se como representante da senhora Bernadete Rocha coordenadora da 25 

Representação da Sociedade Civil na CIEA, que por motivos pessoais e de 26 

trabalho não pôde comparecer. Colocou que o PEA não é apenas um livro ou 27 

um programa bem produzido, mas que precisa ser utilizado em todos os 28 

setores. Comentou que a os representantes da sociedade civil já fazem 29 

educação ambiental a muito tempo e que por eles já havia sido solicitado um 30 

programa uma política orientadora como este. Prosseguiu falando que o 31 
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produto apresentado possui informações a respeito das necessidades, e 32 

demandas de cada território, e considerou isso importante como linha de 33 

trabalho e discussão, que será um orientador de trabalho junto com o governo, 34 

com o poder econômico, e dos que desejam melhorias para a Bahia. Após a 35 

fala da senhora Lucimeire Passos, foi passada a palavra para o senhor Idalécio 36 

Santos, representante da CIEA que saudou a todos e falou sobre os três 37 

produtos gerados a partir da atuação dos membros da CIEA e do órgão gestor, 38 

representado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado e pela Secretaria 39 

Estadual de Educação que foram o PROEASE um Programa de Educação 40 

Ambiental voltado para o sistema educacional que tem como resultado prático 41 

as conferências infanto-juvenis e tenta fazer com que os educandos sejam 42 

protagonistas dos processos socioambientais, o segundo produto foi a Política, 43 

a Lei 12.056/2011 e o PEA.  Falou sobre a importância deste documento não 44 

permanecer nas prateleiras e do desafio de fazer com que os 27 (vinte e sete) 45 

Territórios de Identidades conheçam a política e os programas para que seja 46 

alcançado o ideal de uma sociedade sustentável. Após a fala do Senhor 47 

Idalécio Santos, foi passada a palavra para o superintendente do IBAMA na 48 

Bahia, o Senhor Célio Costa Pinto, que fez um breve histórico da educação 49 

ambiental no Brasil, e falou que além da importância de mudanças individuais, 50 

é necessário não dissociar individuo de sociedade para que os objetivos da 51 

educação ambiental se concretizem. Falou que a educação exige diálogo, 52 

mobilização, conhecimento, mudança cultural e participação na vida pública. 53 

Considerou existente a necessidade de pessoas diferenciadas a frente desse 54 

processo, que coloquem o espírito público acima de qualquer coisa, que atuem 55 

nas suas áreas na sociedade para que esse programa se efetive no estado da 56 

Bahia. Encerrou a fala parabenizando a todos em nome do IBAMA. Após este 57 

momento foi convidado a compor a mesa o senhor professor Sérgio Guerra,  58 

vice-presidente do Conselho Estadual de Educação. Feito isso foi iniciado o 59 

pronunciamento da superintendente de Desenvolvimento da Educação Básica 60 

da Secretaria de Educação, a professora Amélia Maraux, que saudou a todos, 61 

justificou a ausência do Secretário Osvaldo Barreto e do Subsecretário Aderbal 62 

por motivos de agenda. Falou sobre a necessidade de implementação do 63 
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programa e que devem ser pautados compromissos do governo para que isso 64 

aconteça. Colocou que a responsabilidade não está apenas com a Secretaria 65 

do Meio Ambiente já que esta é uma ação que transversaliza todas as ações 66 

de políticas públicas do governo do Estado, da União e dos Municípios. Falou 67 

que existe uma militância interna à Secretaria de Educação para que essas 68 

ações sejam institucionalizadas e possam efetivamente acontecer na sala de 69 

aula, e que será compromisso da Secretaria de Educação nesse processo 70 

promover a articulação através da Superintendência de Educação Básica, com 71 

a Coordenação de Meio Ambiente.  Encerrou agradecendo aos diretores das 72 

DIRECs, professores e a todos os presentes. Após este momento, a mestre de 73 

cerimônia registrou a presença da Sra. Alessandra Prado, superintendente de 74 

Ressocialização da Secretária de Administração Penitenciária e passou a fala 75 

para o Secretário do Meio Ambiente, o senhor Eugênio Spengler. O Secretário 76 

iniciou a fala agradecendo a todos os movimentos sociais, pessoas da 77 

sociedade e segmentos envolvidos no processo e falou que já havia retornado 78 

da PGE o decreto e que acredita que até o final de 2013 já tenha a publicação 79 

do decreto que regulamenta a lei da política. Cumprimentou a todos em nome 80 

das senhoras Célia da Paz - In memorian e Maria do Rosário - In memorian, 81 

cumprimentou a Professora Amélia superintendente de Desenvolvimento da 82 

Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação e propôs o desafio de 83 

ampliação do nível de interlocutores de outros setores da sociedade na 84 

construção da educação ambiental, através da busca constante da 85 

sustentabilidade e a interiorização e consideração da questão ambiental como 86 

uma estruturante de toda a política. Destacou a importância da busca da 87 

integração através do GAC e de outras políticas públicas de fortalecimento da 88 

gestão ambiental, da gestão da educação e de todas as políticas públicas junto 89 

aos municípios, para que eles se sintam parte e que incorporem isso como um 90 

desafio. Cumprimentou a todos e deu destaque à participação da sociedade 91 

civil, a qual participação considera uma marca do governador Jacques Wagner 92 

como compromisso permamente. O Secretário prosseguiu falando a respeito 93 

da data presente, a qual coroa uma etapa do processo de construção e da 94 

institucionalização da educação ambiental no Estado da Bahia. Falou a 95 
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necessidade do governo incorporar e integrar esses instrumentos à gestão das 96 

unidades de conservação, de fazer com que as práticas de educação 97 

ambiental, as práticas de inclusão social permeiem a construção de um 98 

planejamento territorial, que garantam uma melhor condição do processo de 99 

organização da sociedade baiana, que o desenvolvimento do estado atenda o 100 

conjunto da população e repartição dos  benefícios do desenvolvimento do 101 

estado. Desejou um bom aproveitamento do material e agradeceu a todos. 102 

Encerrada a fala do Secretário, a mesa foi desfeita e foram convidados para 103 

mediar e explanar o tema Política Pública de Educação Ambiental Perspectiva 104 

Transdisciplinar na Educação e na Gestão Ambiental o professor Fábio 105 

Barbosa, coordenador de Educação Ambiental e Saúde da Secretaria de 106 

Educação e a Diretora de Educação Ambiental da Sustentabilidade da SEMA 107 

professora Zanna Matos. Foram convidados para a composição da mesa o 108 

professor e Superintendente da Secretaria de Meio Ambiente Luís Antônio 109 

Ferraro Junior e o Professor Doutor Fábio Cassino. Luiz Ferraro comentou 110 

sobre a importância de uma política participativa para que se possa produzir 111 

articulação e que as grandes mudanças na pauta ambiental estão totalmente 112 

vinculadas à educação ambiental. Fábio Cassino iniciou a sua fala comentando 113 

a respeito do documento de título Pedagogia do Desassossego e discorreu 114 

sobre ele. Falou que há uma totalidade única a tratar de um único assunto, se 115 

não uma multiplicidade de temas que são tratados a cada caso dependendo da 116 

profundidade, dando como exemplo a educação. Terminadas as falas dos 117 

convidados, foram abertas as discussões. A senhora Sara Maria Guimarães 118 

Reis da REBAL falou sobre a preocupação em relação a construção da 119 

barragem no Alto Rio de Contas, e comentou que 92 (noventa e dois) 120 

municípios baianos terão sua sustentabilidade ambiental, social e econômica, 121 

cultural, etc. comprometidos, sendo este pondo merecedor de atenção. O 122 

senhor Acides Carvalho representante da CIEA e representande dos Povos e 123 

Terreiros de Candomblé, falou que se seria muito interessante uma 124 

sensibilização e aplicação nos locais onde a educação é necessária, para que 125 

não ficasse apenas no papel e pediu cuidado com as vaidades que pudessem 126 

acontecer acarretando a não socialização de documentos importantes já 127 
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produzidos. O senhor Cláudio Mascarenhas do GERMEN falou que o titulo 128 

educação ambiental estreita a discussão e faz com que ela pertença a um 129 

gueto de quem tem conhecimento sobre o ambientalismo, que o desafio é a 130 

construção de cidadania. Cobrou o material do ZEE - Zoneamento Ecológico 131 

Econômico que ainda não havia sido disponibilizado para análise e discussão. 132 

Continuou falando sobre a importância do fortalecimento e reconhecimento da 133 

CIEA pela máquina pública licenciadora. Fábio Barbosa comentou que o 134 

educador deve beber em muitas e múltiplas fontes. Foi encerrada a reunião 135 

agradecendo a todos e falou sobre a reunião do CIEA que aconteceria no 136 

mesmo dia a tarde e no dia 13 no Instituto Anísio Teixeira – IAT. Nada mais 137 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada na qual eu, Michele Cedro Cardoso, 138 

lavrei esta Ata que será assinada por mim e pelos membros presentes. 139 

Salvador, 12 de setembro de 2013. 140 

PARTICIPANTES 141 

Eugênio Spengler - SEMA 142 

Célio Costa Pinto - IBAMA 143 

Mariana Stefanelli Mascarenhas – SECEX  144 

Luiz Antônio Ferraro Junior– SEMA 145 

Zanna Maria Rodrigues de Matos – SEMA 146 

Rodrigo Stolze – SEMA 147 

Amélia Maraux - SEC 148 

Fábio Fernandes Barbosa – SEC 149 

 Gerusa Miranda de Azevedo Sena 150 

Tônia Maria Dourado Vasconcelos – SEDUR  151 

Ademir Fernandes – Prefeitura de Juazeiro 152 

 Cláudio Mascarenhas – GERMEN 153 
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Nelma dos Santos Freire – Pró-Mar 154 

Lucimeire de Jesus Passos – Instituto Mata de Cipó 155 

Jorge Luis Farias Silva – ABENFAC 156 

Regiane Ferreira Andrade – Grupo Ambiental Natureza Bela  157 

Daniel Melo Barreto – BIOESTE 158 

Edilene Santos Carvalho – Indígena  159 

Alcides Jorge Carvalho dos Santos – Associação Cultural e Religiosa Sitio da Paz  160 

Amanda Santos Silva – Bioma Cerrado 161 

 Idalécio dos Santos – Mata Atlântica 162 

Isabelle Blengini – Rede de Educação Ambiental da Bahia  163 

Marina Sacchi – REJUMA 164 

Sara Maria Guimarães Reis – REBAL 165 

Luciana da Cunha Leite e Silva – FIEB  166 

Jaqueline Errico – FAEB 167 

Aurea Chateaubriand Campos – UEFS 168 

Lygia Paraguassu Baptista – UCSAL 169 

Valter R. Da Silva – ISMED, Maria Alice Cintra – GAMBA  170 


