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Temos muito o que comemorar!!! E são 

vários os motivos... 

Vamos ao 1º: com essa edição nosso informativo 

completa um ano de veiculação na rede gtciea e no 

s i t e  d a  S E M A .  O  q u e  c o m e ç o u  

despretensiosamente como um informe rápido 

sobre o processo de construção coletiva do 

Programa de Educação Ambiental do estado da 

Bahia – PEA-BA, com a finalização do texto da 

Minuta do Projeto de Lei da Política de Educação 

Ambiental – PLEA-BA, no âmbito da CIEA-BA, 

referendada pelos Territórios de Identidade, se 

tornou um veículo de alto índice de acesso no site.  

 

 Realizado nos dias 30, 31 de agosto e 01 de 

setembro de 2010, estiveram envolvidos vários 

colegiados: CEPRAM (Conselho Estadual de Meio 

Ambiente), CONERH (Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos), CBHs (Comitês de Bacias 

Hidrográficas), Conselhos Gestores de Unidades de 

Conservação, Colegiados Territoriais, Conselhos 

Municipais de Meio Ambiente, Comitês da Reserva 

da Biosfera da Caatinga e da Mata Atlântica.

As 10 Diretrizes priorizadas serão encaminhadas 

para as referidas competências e foram 

amplamente divulgadas, na nossa rede gtciea,  nos 

demais colegiados e  no site da SEMA. Confiram e 

vejam que a EA é especificamente pautada em 3 

diretrizes. 

Tendo em vista a realização do Encontro de 

Colegiados, a nossa reunião aconteceu no dia 

30.agosto, e mesmo sendo em um dia, oportunizou 

tratar de assuntos que estão na ordem do dia da 

comissão:  Transversalização; Oficinas: 

Mapeamento do Estado da Arte de EA no Estado, 

Transversalização e Avaliação;  Seminários de 

divulgação do PEA-BA; apresentação das CTs; 

Encontro das CIEAs (CA/OG/MMA), Programa 

Juventude e Meio Ambiente; PLEA-BA – trâmite 

instituciional, Encontro de Educadores Ambientais 

em Amargosa; apresentação do PEA-BA no 

Conselho do Meio Ambiente na FIEB; PEA-BA como 

elemento norteador e a CIEA-BA como referência: 

contato da CIEA-Alagoas e indicação de 

representação indígena para evento na Aliança 

Francesa; Conferência Internacional Infanto 

Juvenil – Vamos Cuidar do Planeta; reunião das 

ONGs  amb ien ta l i s t a s  do s  c o l e g i ado s  

e s t a d u a i s / S E M A c o m  o  s e c r e t á r i o .



O 3º motivo são as ações do Plano de Ação deste 

ano sendo implementadas. Para a divulgação e 

transversalização do PEA-BA estão sendo 

viabilizados, em parceria com o Ministério 

Público, os Seminários nas regiões de Barreiras, 

Juazeiro, Ilhéus, Seabra e Camaçari previstos 

para o mês de novembro. A Coordenação tem se 

reunido com a Dra. Luciana Khoury e equipe 

com esse objetivo. 

Também relacionado com a concretização de 

ações da CIEA-BA,  a Coordenação tem 

dialogado com o Consultor Frederico Loureiro 

para   viabilizar a Oficina de consolidação da 

análise qualitativa do Mapeamento do estado 

da arte de EA, com base no relatório da análise 

estatística de dados de EA do estado e análises 

das CTs de Mapeamento e de Ensino Formal 

Importante registrar a participação da SEC, 

através da sua representação na CIEA-BA, 

companheira Solange Alcântara, que viabilizou 

horas/consultoria do Prof. Loureiro, para a 

realização da Oficina. 

Somos gratos pelas contribuições dos que fazem 

esse processo acontecer e este reflete o esforço 

e trabalho de todos os envolvidos sempre com a 

perspectiva de construção de processos 

participativos, democráticos e dialógicos como 

requerem os espaços de colegiados.

E então, não temos todos os motivos para 

comemorar? 
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