
Ao longo do mês de dezembro, a 
Coordenação da CIEA-BA debruçou-se sobre 
um documento preliminar encaminhado 
pelo GAIA para que os primeiros 
comentários pudessem nortear a redação 
do texto geral do PEA-BA. O grupo se reuniu 
nos dias 01, 03, 09 e 11 de dezembro e suas 
considerações, observações e sugestões 
foram encaminhadas ainda no dia 11 em 
conformidade com o cronograma das 
etapas de redação do PEA-BA, acertadas 
com o GAIA. 

Projeto de Lei de Educação Ambiental do 
Estado da Bahia - PLEA-BA

A reunião da CIEA-BA realizada no dia 
27.11.09 contou com a presença da 
Advogada Larissa Cayres, responsável pela 
análise jurídica e formatação do texto final 
do PLEA-BA, no âmbito da CIEA-BA. 

Na oportunidade, Larissa expressou 
entusiasmo em participar do processo de 
consolidação da Minuta do PLEA-BA e 
elogiou a gestão participativa na condução 
deste processo pela CIEA-BA. Salientou que 
isto torna a legislação legítima, visto que a 
Minuta representa a vontade dos 26 TIs, 
que integram os biomas do estado e por fim 
parabenizou as 4.500 pessoas que 
participaram de sua construção.

Sobre o seu trabalho, explicou que será 
necessário adequar o texto conforme os 
padrões e expressões legislativas para que 
fique clara e concisa, antes de seguir os 
trâmites legais. 

Nessa reunião se delineou a importância 
de um trabalho conjunto envolvendo o GT 
de Fechamento da CIEA-BA, constituído 
pelos integrantes do GT de Finalização, e 
novamente legitimado em plenária, com a 
incumbência de contribuir, acompanhar e 
oferecer esclarecimentos necessários à 
finalização do texto.
O GT de Fechamento reuniu-se com 
Larissa Cayres nos dias 03, 14, 19 e no dia 
21 de dezembro a análise foi concluída. O 
PLEA-BA finalizado e revisado pela 
advogada será entregue a CIEA-BA   
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 juntamente com um texto  de 
encaminhamento para a Procuradoria 
Geral do Estado.  De lá deve seguir para a 
Casa Civil, depois para o Governador e este 
é que encaminha para a Assembléia 
Legislativa. 

O grupo da CIEA-BA está de parabéns pelo 
esforço concentrado e resultado 
consolidado nessa importante etapa de 
construção sustentável da política pública 
do nosso Estado.  

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
FORMAL - ProEAf

A CT de Ensino Formal reuniu-se nos dias 13 
e 24 de novembro e 02 de dezembro de 
2009, para analisar o programa setorial de 
EA, elaborado pela Secretaria de Educação 
do Estado da BA - SEC, o ProEAf - Programa 
de Educação Ambiental no Ensino Formal. E 
no dia 4 de dezembro o parecer técnico 
com considerações e sugestões foi 
encaminhado formalmente para a 
Coordenação de Educação Ambiental e 
Saúde – CEAS da SEC.

Estiveram presentes nesses encontros, 
representantes da CT de Ensino Formal, da 
Coordenação da CIEA-BA e da SEC-BA. 
Foram incorporadas contribuições 
encaminhadas pela Coordenação de 
Educação Ambiental do Ministério de 
Educação e Cultura - MEC e por um 
integrante da CT de Saneamento Ambiental 
e do representante do Bioma Caatinga.  

A oportunidade de interação e aprendizado 
f i cou  reg i s t rada,  bem como os  
agradecimentos a todas as pessoas 
envolvidas. 

Confiram as fotos de alguns momentos!!!
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