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Editorial 
 
Caros amigos e amigas, 

É com muita alegria que comunicamos a retomada do nosso boletim eletrônico Fala 

Gambá. A partir de hoje e a qualquer momento você poderá receber um boletim 

eletrônico nosso. Fique atento e confira também no nosso blog 

www.onggamba.wordpress.com tudo sobre o Gambá e noticias relacionadas à questão 

ambiental. Boa leitura! 

Coordenação Executiva 

 

SEMA / ONGS 
 

Secretário busca novo canal de comunicação com as ongs 

O atual Secretário de Meio Ambiente do Estado, Eugênio Spengler, convidou ongs 

ambientalistas que tem assento nos colegiados de âmbito estadual (CIEA, CEPRAM, CE 

RBMA/BA e CONERH)1 para retomar o canal de comunicação específico entre a 

Secretaria e as ongs. Esse canal foi aberto em julho de 2008, após a entrega do 

documento “Manifesto – Por uma Política Sociambiental da Bahia” ao Governador, 

Jacques Wagner, e à SEMA, que tinha como secretário o Juliano Matos, assinado por 39 

ongs do Estado, contendo reclames e propostas de ações para melhoria do 

gerenciamento das questões ambientais da Bahia. Após algumas reuniões esvaziadas e 

com uma agenda a ser debatida sempre protelada, romperam-se essas conversações 

antes mesmo do final de 2008. 

A reunião proposta pelo atual secretário Eugênio, aconteceu no dia 29 de julho de 

2010, na sede do Ingá e contou com a presença de cerca de 40% dos convidados - 16 

ongs das 37. Infelizmente, o convite feito pela SEMA foi pouco esclarecedor, sem 

                                                 
1
 CIEA- Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental; CEPRAM – Conselho Estadual de Meio Ambiente das 

Bahia; CE RBMA/BA – Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da  

Bahia; CONERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
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definição de pauta e de público envolvido, e foi divulgado com apenas 01 (uma) semana 

de antecedência, não havendo condições de se fazer uma preparação para o encontro. 

Essas indefinições refletiram no andamento da reunião, que sem pauta definida, 

foi um bate papo informal, com uma rodada de colocações por parte de todos os 

participantes que abordaram diversos conflitos e temáticas ambientais importantes, de 

forma assistemática, inclusive o próprio Secretário e alguns funcionários do Ingá e da 

Sema, também presentes. 

Do que foi abordado, ficou claro o descontentamento do movimento 

ambientalista em relação ao comprometimento deste Governo com as questões 

ambientais. Muitas promessas foram feitas e não foram cumpridas e a gestão 

participativa não vem sendo desenvolvida e considerada como se esperava. “Apesar de 

o Governo consultar a população, o que é decidido no coletivo muitas vezes não é 

acatado.”, salienta Renato Cunha, secretário executivo do CE RBMA/BA e coordenador 

do Gambá. 

O Secretário de Meio Ambiente também fez seus comentários - positivos e 

negativos - sobre a gestão ambiental atual e colocou como prioridade neste final de 

governo, trabalhar em ações estruturantes, que tenham como foco políticas públicas e 

procedimentos, que perpetuem para a próxima gestão, independente de quem esteja na 

Secretaria. 

Como encaminhamento, o Secretário propôs a realização de mais 2 ou 3 reuniões 

entre a Sema e as ongs ambientalistas, até o final deste ano, sendo que a próxima, 

deverá ter como pauta o ICMS Ecológico e a regulamentação dos Fundos Estaduais.  

Para Lilite Cintra, representante de ongs da Região Metropolitana de Salvador na 

CIEA e coordenadora do Programa de Educação Ambiental do Gambá: “Essa conversa 

com o Secretário foi positiva, porque sempre é bom abrir canais de comunicação. Vemos 

que o Secretário está disponível para ouvir o que as ongs querem dizer, mas ainda não 

sabemos ao certo o quanto ele vai realmente considerar e acatar do que ouvir. Não se 

trata de desacreditar, mas de aguardar novos e melhores motivos que nos façam 

acreditar de fato. Penso que as ongs estarão sempre dispostas a dialogar e buscar 

um meio para que possamos caminhar juntos em prol da questão ambiental”. 


