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Implementação do Plano de Ação 
CIEA 2010 

Todos os esforços da CIEA-BA estão 
concentrados em implementar o PLANO DE 
AÇÃO previsto para 2010 e isso reflete o 
grau de maturidade que os integrantes -
titulares, suplente e convidados 
colaboradores e representante NM dos TIs 
conquistaram ao longo do processo de 
construção coletiva do PLEA-BA e PEA-BA. 

Na reunião da CIEA-BA de maio.10 os GTs 
desenvolveram seus planos de ação e três 
destes apresentaram o trabalho 
desenvolvido durante o mês.  

O GT Organização propôs um 
aprofundamento sobre as competências e 
finalidade da CIEA-BA, o que possibilitou 
socializar o entendimento dos participantes 
e esclarecer dúvidas, especialmente sobre a 
sua característica fundamental de ser o 
colegiado que estabelece as diretrizes 
estaduais de 
educação 
ambiental em 
consonância com 
instâncias 
governamentais e 
sociedade civil. A 
intenção é que a 
cada reunião mensal, um integrante 
apresente um capítulo do Regimento Interno
com o objetivo de internalizarmos o papel 
da comissão e dos integrantes. 

O GT Transversalidade conduziu uma mesa 
redonda contemplando a apresentação de 
alguns dos programas ou ações de Educação 
Ambiental e Educomunicação desenvolvidos 
no Sistema SEMA (Secretaria do Meio 
Ambiente). Foram 
apresentados os 
Programas do 
Instituto do Meio 
Ambiente – IMA, do 
Instituto de Gestão 
das Águas e Clima –
INGÁ, da 
Companhia de Engenharia Ambiental da 
Bahia – CERB, do Parque Getulio Vargas -

Zoológico de Salvador e da Superintendência 
de Políticas Florestais, Conservação e 
Biodiversidade – SFC. 

O GT de Análise do Mapeamento, junto com 
a Coordenação da CIEA-BA trouxeram o Prof. 
Severino Agra Filho para uma conversa sobre 

Mapeamento e 
suas aplicações, 
a fim de 

levantar 
subsídios para o 
trabalho desse 
GT.

O GT de 
Divulgação do 
PEA-BA 
apresentou o 
balanço da 
divulgação 
unificada do 
programa e 
conduziu a 
socialização das atividades realizadas. 
Algumas foram contempladas no informativo 
nº11 e abaixo completamos com as demais.

Os demais GTs tiveram um turno para 
continuarem os seus planejamentos e 
apresentaram uma síntese do andamento 
dos trabalhos. 

Balanço da Divulgação Unificada do PEA-BA 
Dia 27.abril.10

Na reunião da CIEA
O Informativo CIEA nº11 foi dedicado a 
noticiar as atividades de divulgação do PEA-
BA realizadas e neste, complementamos com 
outras previstas:
Edvaldo Hilário, representação da UNEB 
(Universidade Estadual da Bahia) relatou que 
no próximo dia 27.05 acontecerá em São 
Francisco de Conde a Semana do Meio 
Ambiente na Prefeitura de São Francisco do 
Conde, onde PEA-BA e do PLEA-BA será 
apresentado. E informou que o Núcleo de 



Educação Socioambiental na UNEB irá 
desenvolver um projeto para um Curso de 
Educação Ambiental e Turismo gratuito para 
os alunos da UNEB de Jacobina, visando um 
turismo sustentável. 

A representante do NM do TI do São 
Francisco, Cristina Ramos, informou que em 
Juazeiro aconteceu uma entrevista em uma 
rádio local e o PEA-BA foi divulgado no 
Centro Territorial de Educação Profissional 
do Sertão do São Francisco – CETEP e no 
Seminário sobre o Bioma Caatinga. Além 
disso, está prevista uma divulgação maior 
para a Semana do Meio Ambiente e na 
Semana de Biodiversidade.

Miriam Silva representação da REABA, elo 
em Porto Seguro, relatou que fizeram uma 
divulgação ampla do PEA-BA no evento do 
Coral Vivo.

Joás Brandão do GAP (Grupo Ambientalista 
de Palmeiras) desenvolveu várias atividades 
de EA onde a CIEA-BA, o PEA-BA e o PLEA-BA 
foram também divulgados. Entre as ações 
foram realizadas: visita ao entorno do 
Parque Nacional da Chapada Diamantina 
com as brigadas de incêndio florestais dos 
municípios de Itaetê, Ibicoara e Palmeiras 
para avaliar a questão dos incêndios; cursos 
de educação ambiental junto às brigadas de 
cinco municípios da região; oficina com 
materiais recicláveis e papel machè com o 
grupo do PETI – Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil; oficina para discutir a 
compactação de matérias recicláveis na 
escola municipal de Souto Soares; programa 
de educação ambiental voltado para a 
questão do lixo dirigido as escolas 
municipais, alunos e agricultores familiares. 

Raquel Santos do IMA (Instituto do Meio 
Ambiente) informou que existe projeto de 
um Curso Básico de Educação Ambiental 
para atender os municípios baianos e que 
este projeto será uma oportunidade para 
divulgar a CIEA-BA, o PEA-BA e o PLEA-BA. 

Sinalizou que ter um material impresso para 
apoiar nesta divulgação é importante.

Susan Gumes da Superintendência de 
Florestas e de Conservação (SFC/SEMA) 
comunicou o evento Semana do Meio 
Ambiente que acontecerá no dia 5 de junho 
no Jardim dos Namorados em Salvador e 
apresentou a sugestão de um estande no 
espaço para divulgação da CIEA, do PEA-BA e 
do PLEA-BA. 

Marina Alonso (NM do TI RMS–Camaçari) 
informou que elaborou um texto para 
divulgar o PEA-BA e disponibilizou no site da 
prefeitura. Visitou também a  empresa que 
presta serviço de limpeza pública do 
município e se  comprometeram a divulgar o 
PEA-BA, o PLEA-BA e a CIEA-BA no Projeto 
Biomangue, cujo objetivo é a limpeza do Rio 
Jacuípe. 

Ainda aguardamos mais registros e fotos das 
atividades de divulgação desse documento 
de tod@s nós. 

Presença da Superintendente de Políticas 
para a Sustentabilidade – SPS/SEMA

A nova 
superintenden
te da SPS –
SEMA, Kitty 
Tavares, 
dirigindo-se a 
todos, disse 
estar 
emocionada 
por estar presente em um fórum que ajudou 
a estruturar e por reencontrar algumas 
pessoas. Reconheceu como uma grande 
conquista o PLEA-BA (Projeto de Lei de 
Educação Ambiental do Estado) e o PEA-BA 
(Programa de Educação Ambiental) 
acrescentando que ainda estão sob análise 
da PGE (Procuradoria Geral do Estado), 
sendo este um grande desafio. Justificou a 
ausência do secretário, Eugenio Spengler, e 
informou que uma das metas do novo 



secretário é fortalecer os colegiados e 
conselhos. 

“O futuro terá o perfume dos nossos 
trabalhos atuais.

A terra será o que são os seus homens e o 
futuro

será o que tiver sido plantado”.
                                                                             

José Antonio Saja


