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ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE 1 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL - CIEA 2 

Às nove horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e quinze, no auditório da 3 
Secretaria de Transportes, Esportes e Renda (SETRE), realizou-se a 55ª Reunião 4 
Ordinária da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA). Os Membros 5 
e Convidados presentes, constam no final desta ATA, bem como na lista de presença 6 
devidamente assinada. A reunião foi aberta pelos coordenadores da CIEA, com a 7 
leitura da Pauta de Reunião,1. Abertura da sessão;2. Leitura e aprovação da Ata da 8 
54ª Reunião Ordinária; 3. Análise do andamento Mapeamento de Experiências 9 
Socioambientais; 4. Análise do andamento das Diretrizes Curriculares Estaduais de 10 
Educação Ambiental; 5. Balanço das Ações de Educação Ambiental; 5. Apresentação 11 
do Selo COM-VIDA; 6. Discussão do fluxo de trabalho das Câmaras Técnicas; 7. 12 
Encerramento. Zanna Matos (SEMA) fez a leitura da Ata da 54ª Reunião, que por 13 
sua vez foi aprovada pela Plenária. Os membros solicitaram que os “Informes” 14 
fossem apresentados antes do encerramento dos pontos de pauta; a pauta foi 15 
apresentada com solicitação de inversão de um item, e todos concordaram. Zanna 16 
Matos justificou que o motivo dessa reunião ser realizada somente um dia, se devia 17 
a crise orçamentária pela qual o Estado está passando, com isso solicitou que o 18 
tempo fosse bastante otimizado. Idalécio dos Santos (Coordenação Estadual de 19 
Territórios - CET) defendeu a necessidade e a importância de continuidade das 20 
reuniões da CIEA. Solange Rocha representante da Secretaria de Educação (SEC) 21 
como convidada sugeriu a realização mensal, apenas de um dia. Zanna Matos falou 22 
da proposta da Secretaria Executiva dos Colegiados (Secex) com relação ao fluxo de 23 
documentos que demandam discussões nas Câmaras Técnicas, usar procedimentos 24 
que facilitem a otimização e a garantia de realizar as reuniões. Com relação ao 25 
mapeamento e experiências socioambientais sugeriu apresentar a situação dos dois 26 
Convênios firmados entre a SEMA e as Universidades Estadual do Sudoeste da Bahia 27 
(UESB) e Feira de Santana (UEFS) faltando firmar o Convênio com a Universidade de 28 
Santa Cruz (UESC) que já tem o parecer favorável da Procuradoria Geral do Estado 29 
(PGE), mas aguarda recurso.Michelle Rios (SEMA) falou sobre as dificuldades 30 
enfrentadas pela UEFS para atender as atividades proposta pelo Convênio em 31 
consequência da falta de recursos orçamentários, contudo mesmo com as atividades 32 
interrompidas existem várias experiências cadastradas eavaliadas,algumas 33 
pendências, para revisão da CIEA e disponibilização da publicação. Registrou que, 34 
dentro da DIEAS a própria equipe decidiu fazer essa atividade na Região 35 
Metropolitana de Salvador utilizando os recursos de transportes internos e 36 
informações de projetos existentes; solicitou o apoio da CIEA para que indique 37 
experiências existentes no município de Salvador para o processo de mapeamento. 38 
Dando continuidade a esse ponto de pauta, Claudia Coelho (UESB), representante 39 
da UESB,justificou a ausência da equipe de trabalho, desse Convênio, também por 40 
motivos de recursos que inviabiliza o deslocamento dos prepostos, e a mesma 41 
estava participando sob custeio de outro evento promovido pela empresa WWF; fez 42 
referências a denominação do tema quando acrescentou-se socioambientais por não 43 
se tratar somente de questões sociais voltado a sustentabilidade do Estado da 44 
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Bahia; apresentou um histórico da construção, organização da equipe, escolha dos 45 
membros que compõem essa equipe; ressaltou que o objetivo do plano de trabalho 46 
é mapear e sistematizar as experiências socioambientais que são desenvolvidas em 47 
107 (cento e sete) municípios de 06 (seis) Territórios de Identidade do Estado da 48 
Bahia: Baixo e médio Sul, Velho Sudoeste, Vale do Jequiriçá, Vitória da Conquista, 49 
Médio Rio das Contas e Sertão Produtivo; falou dos problemas enfrentados com o 50 
sistema de compras do Estado, dificuldades em contatar os municípios e o Conselho 51 
Estadual de Desenvolvimento Territorial (CEDETER), bem como o financeiro; 52 
registrou que os contratos com os pesquisadores classificados por graduados ou 53 
mestres que fazem parte da equipe de trabalho serão cancelados em virtude da falta 54 
de pagamento das bolsas, isso comprometerá o andamento das atividades do 55 
projeto; explicou os métodos utilizados para identificação das experiências nos 56 
Territórios a partir de 03 (três) temas definidos pela DIEAS, UEFS, UESB e Câmara 57 
Técnica – “o ambiental, econômico, social-cultural e educacional, a cada tema geral 58 
vincula-se o subtema; mostrou a tabela de conceitos trabalhada, a definição dos 59 
conceitos a  ser disponibilizadono site, na página de mapeamento; ressaltou que 60 
foram identificadas 207 (duzentas e sete) ações nos territórios trabalhados. Zanna 61 
Matos informou que foram enviados 207 (duzentos e sete)ofícios às Prefeituras 62 
informandosobre a atividade de mapeamento e visitas que seriam realizadas pela 63 
UESB. Claudia Coelho citou as experiências mapeadas nos municípios dos Territórios 64 
proposto no Convênio a serem observadas, mesmo com falta de recursos vários 65 
municípios foram visitados; disse que são 412 (quatrocentas e doze) experiências 66 
cadastradas pelas 02 (duas) Universidades; informou que foi apresentado um 67 
trabalho intitulado “Experiência em Educação Ambiental nos municípios do Estado da 68 
Bahia” durante a realização de um Simpósio de Políticas Ambientaise resultados 69 
preliminares do mapeamento socioambiental”,  em Piracicaba. Solicitou intervenção 70 
da SEMA junto aSecretaria da Fazenda (SEFAZ) para liberação do recurso da 3ª. 71 
parcela do Convênio visando cumprir o pagamento pendente aos Bolsistas. Zanna 72 
Matos fez alguns comentários e pediu a Claudia Coelho que disponibilizasse os 73 
Conceitos, considerando a demanda na última reunião ocorrida na UESF, para 74 
construção de um Manual Único dos Conceitos. Naquele momento, colocou em 75 
discussão a plenária. Solange Rocha questionou o porquê não ter acrescentado ao 76 
tema ... “e economia”, perguntou se manteria o conceito inicial ou seria revisado; 77 
estranhou a apresentação do trabalho em Piracicaba antes de uma apresentação na 78 
CIEA, bem como a não participação da Comissão. Claudia Coelho respondeu que 79 
havia diferença entre uma ação governamental e um contrato de trabalho, a convite 80 
da Universidade para atender um Plano de Trabalho, com definições especificas. 81 
Zanna Matos explicou que, conforme acordado no Convênio o material foi 82 
apresentado no oitavo Fórum como publicação para divulgar as ações do Estado na 83 
área de Educação Ambiental. Sergio Freitas (ICMBio) perguntou se teria perspectiva 84 
de identificar todas as experiências no Estado, como seria feito todo o levantamento, 85 
e como se deu o processo seletivo dos municípios. Zanna Matos falou que as 86 
questões colocadas por Sergio Freitas foram abordadas na apresentação sobre 87 
mapeamento, e o mesmo não participou; explicou que a metodologia se inicia com 88 
essa identificação e vai crescendo através de consultas, na internet, telefone, até 89 
chegar a visita, à medida que vai passando, por essas fases, vai tomando uma 90 
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proporção; ressaltou que a proposta era atingir 27 (vinte e sete) Territórios, sendo 91 
20 (vinte) cobertos pelas Universidades. Maria Alice (GAMBÁ) colocou algumas 92 
questões com relação a falta de informações à CIEA e acompanhamento do projeto 93 
em execução através convênio com a UESB; questionou se os conceitos levantados 94 
para embasar o trabalho dos monitores em campo, não era o mesmo que a UEFS 95 
usou para cadastrar as experiências existentes, sinalizado em alguns momentos pela 96 
Câmara Técnica -  perguntou: por que a Câmara Técnica não foi acionada para 97 
consolidar uma lista única. Zanna Matos disse que esse procedimento não fora 98 
encaminhado à SEMA por isso a Câmara não havia sido acionada. Por fim Maria Alice 99 
sugeriu que a consolidação de Conceitos seja efetivada, para que os próximos 100 
conveniados utilizem o mesmo, e as informações sejam incluídas no Banco de 101 
Dados. Zanna Matos colocou que somente a Instituição e a Sema terão acesso aos 102 
Relatórios do Convênio, quanto aos resultados no Banco de Dados ainda não foram 103 
disponibilizados; solicitou que fosse agendado uma pauta para construção do Manual 104 
dos Conceito. Dando continuidade à pauta, Fábio Barbosa (SEC) falou sobre o 105 
processo de mobilização para construção das Diretrizes Curriculares Estaduais, 106 
apesar da existência de um documento orientador, o PROEASE, que teve sua 2ª. 107 
Edição, 2014//2015, lançada, revisada e ampliada, faltando a legitimação por parte 108 
do Conselho Estadual; informou que a minuta das Diretrizes foi construída por um 109 
grupo da SEC apresentada em reunião na Secretaria de Planejamento (SEPLAN) com 110 
contribuições das Câmaras Técnicas, compiladas pela Câmara Técnica de Ensino 111 
Formal e a SECEX socializou, via e-mail, estabeleceu um prazo para devolutivas; 112 
disse que foi prevista uma reunião em dezembro de 2014, com finalidade de concluir 113 
essa atividade, mas não foi possível devido ao processo de contingenciamento, o 114 
assunto permanece em pauta,para ser socializado através de uma oficina de escuta 115 
para que haja contribuições de outros atores; sugeriu fazer um levantamento junto 116 
aos Territórios que contam com Fóruns constituídos, para que utilizem essa 117 
estratégica; comentou que os membros da CIEA poderiam fazer essa mobilização, 118 
considerando o conhecimento da dinâmica e atuação dos Conselhos Territoriais, é 119 
importante que haja uma sistematização das informações, enviar ao Conselho e 120 
esperar uma devolutiva diante das sugestões apresentadas. Em seguida, falou sobre 121 
a criação do Selo COM-VIDA, produzido inicialmente em 2010, a primeira distribuição 122 
foi feita em 2011, durante o  1º Encontro Estadual de Com-Vida e teve como 123 
objetivo estimular as Escolas da Rede Estadual a realizar e promover ações em prol 124 
da sustentabilidade; as Escolas que receberam em 2011, 2012 e 2014, participaram 125 
do Projeto Juventude em Ação; relatou que em 2014, iniciou um processo interno na 126 
Coordenação de Educação Ambiental e Saúde(CEAS) para construção de uma 127 
minuta de  Portaria instituindo o Selo Com-Vidas com objetivo de Certificar as 128 
Escolas que realizam ações em prol da sustentabilidade e intervenções através de 129 
critérios, organização em artigos, bem como instituir a Comissão Central com a 130 
participação de 03 (três) membros da CIEA, representantes da  Superintendência de 131 
Políticas para Educação Básica, Superintendência de Desenvolvimento da Educação 132 
Profissional, e demais superintendência da Secretaria da Educação ; ressaltou que, 133 
atualmente, mais de 200 (duzentas) unidades Escolares possuem o Selo e, estes 134 
foram concedidos a partir do envio do Relatório. A proposta é que todas as Escolas 135 
da Rede Estadual de Ensino possam participar do processo; após essas informações 136 
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propôs que o prazo para devolutiva das contribuições à Portaria seria até 6 de maio 137 
de 2015, próximo. Zanna Matos passou para o ponto de pauta referente ao Balanço 138 
das Ações de Educação Ambiental para socializar enquanto representantes 139 
institucionais. Sergio Freitas (ICMBio) explicou o que a Instituição tem feito para 140 
desenvolver o trabalho de Educação Ambiental nas Unidades de Conservação por ela 141 
administrada de forma compartilhada com a sociedade; apresentou a estrutura 142 
organizacional, os cursos que são abertos para participação de representantes das 143 
Secretarias Estaduais, as atividades de educação ambiental e socioambientais 144 
externas, processo de criação e deliberação dos Conselhos: – elaboração e 145 
implementação de Planos de Manejo e acordos de gestão e termo de compromisso. 146 
Marina Sachi (REJUMA) falou de sua coordenação no evento Eco Porto Sempre, 147 
durante a semana de Meio Ambiente, realizado no Centro de Cultura de Porto 148 
Seguro com participação de 300 (trezentos) alunos por dia, também a participação 149 
do REJUMA em algumas discussões no Fórum de Educação Ambiental, encontro 150 
paralelo no Rio +20 da Juventude Educação para Sustentabilidade. Uma das ações 151 
mais recentes é o coletivo Praia Limpa; solicitou material Álbum Seriado e os que 152 
existem disponíveis para fazer um trabalho nas Escolas. Raimundo Rodrigues 153 
(Natureza Bela) apresentou dois vídeos que aborda a importância da relação 154 
humana. Maria Alice (Gambá) falou que foi apresentado o resumo da história da 155 
Rede de Educação Ambiental da Bahia -REABA no Fórum; informouque será 156 
circulado um Relato sobre a vídeo-conferência promovido pela REABA. Raimundo 157 
Rodrigues sugeriu que a SEMA estreitasse maiores laços com a Secretaria de Cultura 158 
do Estado com relação a ações de educação ambiental. Idalécio dos Santos (CET) 159 
falou da aprovação das 03 (três) propostas de educação ambiental para o Plano Pluri 160 
Anual - PPA do Território. Daniel Barreto (BIOESTE) comentou que é preciso 161 
melhorar a qualidade das imagens, sobretudo da videoconferência, via internet no 162 
interior do Estado; sugeriu que fosse apresentada nas Tele Salas, para evitar o 163 
deslocamento de pessoas. Zanna informou que durante o ano de 2014 foram criadas 164 
15 (quinze) Câmaras técnicas de educação ambiental junto à Unidades de 165 
Conservação, também foram realizados cursos de Formação em parceria com o 166 
FORMAR da DEAMA. Foram 11 (onze) turmas de 40 (quarenta) horas em educação 167 
ambiental envolvendo aproximadamente 360 (trezentas e sessenta) pessoas de81 168 
(oitenta e um) municípios com o envolvimento de 10 (dez) Comitês de Bacias 169 
Hidrográficas e 16 (dezesseis) Conselhos Gestores de UCs. Com a realização dessas 170 
formações foram criadas redes de educadores ambientais a exemplo da Rede de 171 
Educação Ambiental do Oeste da Bahia (ROBEA), distribuição de kits do projeto 172 
Bocapiu, entrega qualificada de Álbuns Seriados para Salas Verdes e gestores 173 
municipais, além da perspectiva de distribuir para todas as Escolas até o meio do 174 
ano letivo; Informou que no escopo do Projeto Bocapiu já foram distribuídos 17 mil 175 
kits incluindo 12 (doze) títulos de livros adquiridos para esse fim.. Com relação ao 176 
mapeamento de experiências Socioambientais, acrescentou que são 325 (trezentas e 177 
vinte e cinco) iniciativas cadastradas, dados atualizados até dezembro de 2014; 178 
informou dos avançamos na socialização e disponibilização do Banco de Dados à 179 
sociedade em geral; apoio aos projetos socioambientais através de Convênios, 180 
previstos mais 02 (dois) com recursos do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FERFA, 181 
bem como um Projeto do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA para formação 182 
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de 150 (cento e cinqüenta) jovens numa perspectiva de cultura agroecológica; por 183 
fim permitiu a visualização das ações de educação ambiental espacializadas e 184 
ressaltou que desde 2011 estão sendo implementação ações estruturantes para a 185 
Política de Educação Ambiental no Estado, atuando no 27 (vinte e sete) Territórios e 186 
com um investimento de aproximadamente 3.5 milhões de Reais pela SEMA.Fabio 187 
Barbosa destacou algumas ações desenvolvidas na CEAS que foi estabelecer contato 188 
mais direto com o Núcleo Regional de Educação, importante a participação 189 
fundamental dos colaboradores no projeto Juventude em Ação – construindo a 190 
Agenda 21 na Escola entre 2010 e 2014,foram 403(quatrocentos e três) municípios 191 
contemplados faltando 14 (quatorze) municípios. Atualmente, as Escolas estão em 192 
processo de Adesão do Projeto Juventude em Ação, e a meta para 2015 é atingir 193 
650 (seiscentos e cinquenta) Escolas para esse ano; registrou ações do Programa 194 
Dinheiro Direto na Escola Sustentável - PDDE Sustentável, responsável na avaliação 195 
dos Planos de Ação, a Bahia ficou em 2º lugar, num total de 1996 Escolas aptas a 196 
participarem do Programa. A grande maioria dos planos já foram validados pelo 197 
Comitê Estadual e atualmente estão em avaliação pelo MEC e posteriormente, caso 198 
tenha o plano de ação aprovado, receberão o recurso; também tiveramduas ações 199 
em parceria, a saber:uma com a UFBA/FACED por meio da ACSC-Atividade 200 
Curricular Sociedade e Comunidade no projeto escolas sustentáveis e indicação  de 201 
Escolas participantes do Projeto Juventude em Ação e que tenham uma COM-VIDA; 202 
contou com a parceria da UNEB através do projeto “Cuidar e Cuidar-se” e a 203 
ODEBRECHT Ambiental Jaguaribe onde foi realizado um curso de Educação 204 
Ambiental com ênfase em resíduos sólidos e contou com a participação de 30 205 
Escolas. A ODEBRECHT Ambiental se colocou à disposição para apoiar os projetos 206 
que foram propostos e apresentados pelos professores para as Escolas participantes; 207 
foi canalizado energia para a elaboração de uma obra denominada “Escola 208 
Sustentáveis - quais os caminhos?” Uma coletânea dos 27 projetos que 209 
representaram a Bahia na Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente e 210 
prevê que daqui há dois meses será disponibilizado de forma virtual. Maria 211 
Aliceressaltoua colocação de Fábio com relação à maior participação das Direc em 212 
2014 e aproveitou para reforçar a necessidade da criação de núcleos de educação e 213 
citando na Lei de Educação existe um artigo que reza a importância de criar núcleos 214 
que tenha pessoas que se responsabilize pelo assunto. Rosiléia Oliveira (UFBA) 215 
salientou que os integrantes desses núcleos devem ser orientados, no sentido de 216 
apropriação dos documentos e até mesmo ser convidados a participar de reuniões 217 
da CIEA. Fábio Barbosa falou sobre a entrega qualificada do Álbum Bahia sem fogo, 218 
a apresentação dos documentos do PEA, o material do Juventude em Ação, o 219 
cronograma dos marcos legais que foi socializado, bem como a Cartilha COM-VIDA; 220 
por fim pediu ajuda, para que esses documentos fossem socializados; informou que 221 
o processo de adesão ao Projeto tem um prazo até 30 de abril, mas será 222 
prorrogado. Sara Guimarães falou sobre a aprovação doPlano Municipal de Educação 223 
no Município de Rio de Contas; ressaltou que 01 (uma) das 18 (dezoito) metas 224 
apresentadas foi referente a educação ambiental e outras estariam relacionadas ao 225 
tema como é o caso das COM-VIDA; sugeriu que haja iniciativas socioambientais no 226 
sentido incentivar municípios que ainda não elaboraram o plano; citou aelaboração 227 
de um projeto pelo IPB (Rio de Contas) com as Comunidades Quilombolas em 228 
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parceria com o Colégio Carlos Souto, sobre as mudanças na Política Municipal de 229 
Meio Ambiente. Após as apresentações passou para os informes; Zanna Matos 230 
registrou que socializará a minuta da Resolução CIEA referente aos condicionantes 231 
de Educação Ambiental no Licenciamento para apreciação da plenária, após será 232 
encaminhada ao CEPRAM; ainda naquele momento,repassou, via e-mail, o Relatório 233 
da Consultora Aurea apresentado durante o 8º Fórum onde ocorreu a reunião do 234 
Comitê Assessor do Órgão Gestor da Política Nacional, no qual sugere 235 
encaminhamento para realizar novo Encontro Nacional das CIEA´S; disse que 236 
estavaprevista para o mês de junho, uma semana após a do meio ambiente, 02 237 
(duas) oficinas do Projeto Bocapiu. Fabio Barbosa sugeriu que a manifestação 238 
solicitada pelo Comitê Assessor deva ser de forma oficial; informou que no próximo 239 
dia 25 de maio será comemorado o Dia Nacional do Contribuinte. Idalécio dos 240 
Santos informou que de 27 a 29 de maio será realizado o 7º Encontro de Meio 241 
Ambiente de Alagoinhas e será feita uma apresentação da Câmara Técnica de 242 
Educação Ambiental; disse queno site do Ministério do Meio Ambiente - MMA tem 243 
uma pesquisa sobre o Fundo Nacional do Meio Ambiente para sugestões e que 244 
participou do 3º Encontro Desenvolvimento Sustentável, em Brasília no qual foi 245 
instituído o Fórum Nacional dos Secretários de Municípios que realizam o 246 
Licenciamento Ambiental;informou que no dia 5 de maio, no município de Rio Real 247 
será lançado o processo para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico; 248 
registrou que Paulo Gabriel é o novo Secretário de Educação do Território. 249 
Bernadete Rocha (CET) informou que será realizado no município de Ourolândia de 250 
2 a 4 de maio, a 1ª semana Municipal de Meio Ambiente com o tema: Meio 251 
Ambiente é tudo e Educação é o meio, dentro da programação será apresentado o 252 
Projeto de infraestrutura do Centro Municipal de Educação Ambiental e um roteiro 253 
turístico do patrimônio de Ourolândia. Rosiléia Oliveira - comentou a existência do 254 
Curso de Especialização para Educadores Ambientais com ênfase em espaço para 255 
Educadores Sustentáveis, na UFBA. Maria Alice informou quefoi realizado o 2º 256 
evento “O Ser Mata” e que socializará a carta produzida durante o evento por 257 
agricultores e estudantes. Fábia Pimentel (SESAB) informou que será realizada a 9ª 258 
Conferência Estadual de Saúde com o tema Saúde Pública de qualidade para cuidar 259 
bem das pessoas: direito do povo brasileiro. Por fim foram registrados os 260 
encaminhamentos desta reunião: analisar a minuta da Portaria que institui o Selo 261 
Com-Vida, enviada por e-mail nesta data, com prazo de até 6 de maio, para 262 
devolutiva das contribuições a Secex; enviar documento elaborado pelo MMA 263 
referente as situações das CIEAS Estaduais, enviado junto com a minuta da Portaria; 264 
encaminhar lista de presença de reuniões para os membros da CIEA; disponibilizar a 265 
proposta metodológica para o mapeamento, os artigos publicados em Piracicaba e 266 
apresentados no 8º Fórum; enviar os resumo dos relatos parciais do Convênio para 267 
o Mapeamento de Experiências Socioambientais; desencadear as discussões nas 268 
reuniões de Câmaras Técnicas a partir de minutas temáticas previamente elaboradas 269 
e distribuídas; socializar as convocações e documentos em pauta de reunião das 270 
Câmaras Técnicas para todos os membros da CIEA.   Nada mais havendo a tratar, a 271 
reunião foi encerrada na qual eu, Lorena Soares Miranda, lavrei esta Ata que será 272 
assinada pelos membros presentes. Salvador, 29 de abril de 2015. 273 
Membros participantes: 274 
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Ana Paula Spinola – FAEB 275 
Bernadeth Rocha - Coordenação Estadual de Território de Identidade/Piemonte 276 
Norte do Itapicuru 277 
Claudia Coelho – UESB 278 
Claudio Mascarenhas – GERMEN 279 
Daniel Melo Barreto – Bioeste 280 
Duwillami Embirassu de Arruda – Secretaria da Educação 281 
Edilene Carvalho/Povos Tradicionais 282 
Fábia Pimentel – Secretaria da Saúde 283 
Fabio Barbosa – Secretaria da Educação 284 
Idalécio dos Santos - Coordenação Estadual de Território de Identidade/Litoral Norte 285 
e Agreste Baiano 286 
Isabelle Blengini - REABA 287 
Jocimar Santana da Silva – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 288 
Jorge Luis Farias – ABENFAC 289 
Lucimeire Passos - Instituto Mata de Cipó 290 
Lutero Mauricio Miranda – FIEB 291 
Marina Sacchi – REJUMA 292 
Raimundo Rodrigues - Natureza Bela 293 
Rosiléia Oliveira - UFBA 294 
Sara Maria Guimarães – REBAL  295 
Sergio Freitas – ICMBIO 296 
Silvana Neuza Pereira - Secretaria do Meio Ambiente 297 
Uilson Silva Pedreira – Secretaria da Cultura 298 
Zanna Matos – Secretaria do Meio Ambiente 299 
Convidados: 300 
Maria Alice (Lilite)/GAMBÁ  301 
Solange Rocha - SEC 302 
Secretaria Executiva: 303 
Thiago Novaes - SEMA 304 
Iala Serra Queiroz - SEMA 305 
Maurício Paim - SEMA 306 
Maria das Graças Xavier - SEMA 307 


