
Chegou 2010!!!

E com ele a grata satisfação com a consolidação 
de um processo construído a muitas mãos e 
desejos populares: a entrega oficial do PLEA-BA 
– Projeto de Lei de Educação Ambiental da Bahia 
aos Exmos. Secretários, da Educação Osvaldo 
Barreto Filho e do Meio Ambiente Juliano Matos. 
O evento aconteceu no dia 25 de janeiro de 
2010 no gabinete do Secretário Juliano Matos 
com a presença dos integrantes da Coordenação 
da CIEA-BA Ângelo Oliva, Lilite Cintra e 
Secretaria Executiva, do Superintendente do 
Ensino Básico Nildon Pitombo e da Advogada 
Larissa Cayres responsável pela análise jurídica 
e formatação do texto final. No mesmo dia, o 
texto final do PLEA-BA foi divulgado para 
todos(as) os(as) integrantes da CIEA-BA, 
t i t u l a r e s ,  s u p l e n t e s  e  c o n v i d a d o s  
colaboradores, e para os(as) representantes dos 
Núcleos Mobilizadores dos Seminários de 
Consulta Pública do PLEA-BA, realizados nos 26 
Territórios de Identidade da Bahia, entre 
novembro/2008 e maio/2009. Também foi 
veiculado na rede virtual “gtciea”.
A CIEA-BA, a DEA/SPS/SEMA sua Secretaria 
Executiva e os Territórios de Identidade estão 
em celebração por essa conquista. Valeu sim, o 
esforço da participação, engajamento e 
diálogo. Agora é contar com a agilidade e 
rapidez da engrenagem do estado. Para tanto, é 
indispensável o acompanhamento de todos, no 
sentido de cobrar das instituições envolvidas 
neste processo o encaminhamento e a 
aprovação do PLEA-BA.

Confiram alguns momentos da audiência!

 “2010 
Uma década que se abre,
Vem de novo a esperança,
Que de se renovar, não se cansa !!!...”
                                   
                                        Lilite Cintra
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Secretario de Educação Sr. Osvaldo Barretos Filho e
 Secretario do Meio Ambiente Sr. Juliano Matos

Representantes da SEMA, Diretor Angelo Oliva, Gestor Ricardo Duarte, 
Coordenadora da Secretaria Executiva da CIEA,  Soraya Midlej , 
Dra. Larissa Cayres e representante da sociedade civil  Lilite Cintra.

 Ricardo Duarte, Larissa Cayres, Soraya Midlej,  Secretarios de 
Educação, Dr. Osvaldo Barreto Filho e do Meio Ambiente 
Dr. Juliano Matos.

Lilite Cintra, representante da Sociedade Civil na CIEA, 
Prof. Nildon Pitombo, da Superintendência de Ensino Básico da
Secretaria de Educação e  Angelo Oliva, Diretor de EA
da SEMA.
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