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INFORMATIVO CIEA

O Informativo CIEA-BA cumpre mais uma vez o 
seu papel de resgatar e divulgar informações 
sobre questões de relevância relacionadas a 
eventos da Comissão, com destaque para a 
reunião ocorrida nos dias 17 e 18 de junho de 
2010. Na Edição Nº 13 são para a arena 
de discussão o papel das Câmaras Técnicas - CTs 
nos Colegiados de Meio Ambiente as quais nos 
remetem ao debate sobre a participação 
cidadã. 

 trazidas 

Conversa com Renato Cunha - 
Colegiados e CTs

Renato Cunha fez uma breve apresentação sobre 
Colegiados Ambientais, seus pressupostos, marcos 
legais, funcionamento, oportunidades e 
comunicação referindo-se às diferentes 
possibilidades da natureza dos colegiados: 
normativa, consultiva, deliberativa e recursal, 
além de apresentar exemplos de colegiados 
ambientais das instâncias federal, estadual e 
municipal.
Os questionamentos do grupo revelaram as 
preocupações prioritárias quanto à freqüência nas 
reuniões, ausências e rotatividade dos 
integrantes, à natureza dos colegiados, aos 
problemas relacionados ao licenciamento, à 
importância do cumprimento do Regimento 
Interno - RI compartilhando-se o entendimento de 
que é papel dos colegiados elaborar e fazer 
propostas e aprofundar as questões pertinentes ao 
exercício da cidadania, no âmbito das CTs. 

GT de Organização da CIEA-BA

Fazendo um link com o tema apresentado por 
Renato Cunha, o GT de Organização buscou o 
embasamento através do RI e trouxe a discussão 
sobre as competências e especialidades das CTs. E 
dentro desta perspectiva apresentou a Seção V das 
CTs do Capítulo IV da Organização e da Seção IV do 

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 
reuniões anteriores, de estudo do RI, o GT de 
Organização apresentou o capítulo III sobre a 
composição da CIEA-BA, de acordo com o que 
consta no RI, com Lucimeire Passos da Ong Terra 
Pátria no comando. Foi feita a chamada de cada 
segmento e a análise da situação de cada um.

Apresentação de programas e ações 
de EA

Outro programa de EA também foi apresentado na 
reunião: o Programa Setorial de Juventude e Meio 
Ambiente da DEA/SEMA; bem como a Linha de 
Ação 3 do PEAS/INGA: Curso Modular de Educação 
Continuada. 

Capítulo V do Funcionamento das CTs do RI da 
CIEA-BA. 



PLEA-BA

Tivemos uma conversa esclarecedora com a 
advogada Larissa Cayres, que acompanhou o GT 
de Sistematização do PLEA-BA, até a entrega 
aos Secretários do Meio Ambiente e da 
Educação (jan/10). 

Sobre as primeiras alterações propostas pela 
PGE ao texto do PLEA-BA ela considerou que, 
por enquanto, são mais na forma do que no 
conteúdo e não temos ainda o retorno 
definitivo. Ressaltou que, da sua experiência, 
quando considerações da PGE são acatadas na 
íntegra, os trâmites que se seguem são mais 
rápidos. 
A Casa Civil costuma ser mais expedita para 
encaminhar para a Assembléia  Legislativa.

Angélica Souto nos presenteou com a 
distribuição do Caderno de Educação Ambiental 
lançado pelo IMA/SEMA, organizado por 
Frederico Loureiro. 

 Aí sim, será o momento de mobilizar os 
parlamentares para acompanhar passo a passo. 
Ainda comentou: “Estamos caminhando. O 
trabalho foi bom e eu estou otimista”.

Encontro Presencial das Câmaras 
Técnicas - CTs 

Para trabalhar a transversalização da EA, o GT de 
Transversalização do PEA-BA, propôs às CTs, a 
análise dos documentos dos programas e ações 
apresentados por instituições ligadas à SEMA na 
reunião de maio da CIEA-BA, buscando os pontos 
de intersecção entre os documentos e 
levantando possíveis recomendações às 
instituições executoras envolvidas tendo como 
base o PEA-BA.

Os resultados das CTs foram apresentados pelos 
Pontos Focais: 

CT EA e Águas que discutiu o documento 
do PEAS/INGA, concluindo com a recomendação 
de que o questionário do mapeamento, usado na 
Consulta Pública do PLEA-BA, fosse adaptado e 
aplicado nas Unidades Regionais - URs do órgão  
para melhor identificar as ações de EA 
desenvolvidas nestas unidades assim como nos 
Comitês de Bacias;

CT EA no Saneamento Ambiental 
,

CT EA em UCs e Comunidades Tradicionais,

que estudou 
o Programa de EA da CERB  a principal 
recomendação discutida foi promover uma maior 
aproximação entre a CIEA-BA, através da sua CT 
de Saneamento Ambiental, e a CERB, buscando a 
integração com outras atividades similares 
realizadas nos municípios onde os trabalhos da 
CERB estão sendo efetuados. 

tiveram a oportunidade de estudar e analisar os 
Programas de Educação Florestal (SFC/SEMA)e do 
Zôo de Salvador (SEMA). Apresentaram como 
proposição realizar um mapeamento de todas as 
ações de EA nas UCs porquanto elas ocorrem de 
forma isolada, promovendo-se o  conhecimento 
sobre saberes e fazeres de comunidades 
tradicionais, que residem no entorno das UCs e 
que, através de seus costumes e tradições, 
desenvolvem  práticas ambientais que 
contribuem para preservação do meio ambiente, 
priorizando a importância de valorizar e 
potencializar essas  iniciativas;
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  CT EA no Licenciamento, analisou a 
apresentação das atividades de EA feitas pelo IMA e 
propôs  buscar junto ao IMA e às prefeituras que 
licenciam, os programas de EA em atendimento aos 
condicionantes, geralmente feitos por consultorias e 
ONGs;

Dando continuidade às atividades já iniciadas de 
Análise do Relatório Estatístico do Mapeamento e das 
discussões em torno da elaboração do Programa de 
Educomunicação:

Novas alternativas de encaminhamento para 
tratar a transversalização foram abordadas, 
mas carecem de maior análise, devendo ser 
foco de atenção em outra reunião.

Encerra-se, assim, essa edição, reafirmando-
se o seu propósito de ser um instrumento para 
o exercício da cidadania atuando com 
responsabilidade e compromisso na 
publicação e divulgação de informações que 
venham contribuir, efetivamente e 
propositivamente, na construção de caminhos 
possíveis de participação cidadã e do controle 
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CT EA no Mapeamento, Diagnóstico e 
Pesquisa mais a CT de Ensino Formal, considerando 
as dificuldades do trabalho, sugeriu que o Relatório 
Estatístico do Mapeamento fosse dividido em 
capítulos sendo que cada membro das CTs 
aprofundassem seu conteúdo, transformando o 
trabalho de análise em um laboratório de 
aprendizado;

CT Educomunicação Socioambiental e 
Cultura, cujo trabalho foi debruçar-se na 
sistematização das sugestões sobre o documento 
especificações técnicas, termo orientador para 
contratação do Consultor que irá contribuir para 
elaboração do Termo de Referência do Programa de 
Educomunicação.

Avaliou-se então o exercício realizado pelas CTs e 
ponderou-se que contribuiu para que fosse 
visualizada a dimensão da transversalização, 
possibilitando vislumbrar as implicações de iniciar o 
cruzamento de informações e a abertura de diálogo 
entre as instituições.


