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SEMANA DO MP – Participação popular qualificada é fundamental na elaboração do 
Zoneamento Ecológico 

13.12.2013 - Conhecer, entender e fazer valer o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado 
da Bahia (ZEE), que se encontra em processo de elaboração e consulta pública, com a maior 
transparência possível sem abrir mão da participação popular qualificada é fundamental para o 
Ministério Público estadual, segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio 
Ambiente e Urbanismo (Ceama), promotor de Justiça Marcelo Guedes. Por isso o tema foi 
tratado durante um grupo de trabalho na tarde de ontem (12) durante a 'Semana do MP 
2013', reunindo não apenas membros da Instituição da capital e do interior, mas 
representantes de vários organismos ligados à área envolvida com esse instrumento 
estratégico de ordenamento, planejamento e de gestão territorial, cujo principal objetivo é 
possibilitar a implementação do desenvolvimento em bases sustentáveis que se encontra. Leia 
mais... 

Gestão ambiental compartilhada em pauta no sul da Bahia  

06.12.2013 - Com a finalidade de apresentar e esclarecer os termos de convênio para o 
Programa Gestão Ambiental Compartilhada (GAC), o Consórcio de Desenvolvimento 
Sustentável (CDS) Litoral Sul, em parceria com a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul 
e Sudoeste da Bahia (Amurc) e a Secretaria de Meio Ambiente (Sema) reuniu prefeitos, 
vereadores, secretários e técnicos dos municípios Sul baianos nesta quinta-feira (5), em 
Itabuna. Leia mais... 

Ministra defende apoio aos carentes em projetos de proteção ambiental 

10.12.2013 - A proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento sustentável devem 
englobar apoio a populações carentes e aspectos sociais. O posicionamento foi defendido pela 
ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, nesta segunda-feira (9), em Brasília, na abertura 
do Congresso Internacional de Direito Ambiental. Realizado pelo Conselho da Justiça Federal 
(CJF), o evento reuniu pesquisadores, representantes do governo e magistrados de todo país 
para discutir os desafios, a jurisprudência e o panorama atual ligados ao tema. Leia mais... 

Antiga feira de Nazaré é demolida após pedido do MP 

02.12.2013 - As instalações físicas do Centro de Abastecimento Narciso da Silva Pitanga, 
localizado no centro do município de Nazaré, estão sendo totalmente demolidas. A decisão foi 
determinada pela Justiça após o Ministério Público ajuizar ação civil pública em razão do 
acentuado processo de deterioração da estrutura física do espaço, que apresentava elevado 
risco de desabamento. Leia mais... 
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Rota acessível para deficientes físicos é inaugurada no Centro Histórico de Salvador 

05.12.2013 - A primeira rota acessível do Centro Histórico de Salvador foi inaugurada nesta 
quinta-feira (5), durante cerimônia em frente à Fundação Casa de Jorge Amado. Com cerca de 
um quilômetro de extensão, a rota permitirá o acesso de baianos e turistas com deficiência ou 
mobilidade reduzida às principais ruas do Centro Antigo da capital baiana. Intitulado “Pelô 
Acessível”, o projeto foi elaborado pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
(SJCDH) e integra o Plano de Acessibilidade para o Centro Histórico de Salvador. “Para 
fazermos essa modificação discutimos com o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia (Ipac) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), responsáveis 
pelo patrimônio histórico. Leia mais... 
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http://www.bahianoticias.com.br/principal/noticia/147465-rota-acessivel-para-deficientes-fisicos-e-inaugurada-no-centro-historico-de-salvador.html
http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nudephac/2418-rota-acess�vel-para-deficientes-f�sicos-�-inaugurada-no-centro-hist�rico-de-salvador.html
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Acordo busca efetiva aplicação da Lei da Mata Atlântica nas construções de Salvador 

03.12.2013 - Na busca de obter a efetiva aplicação da Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata 
Atlântica) na cidade do Salvador, um marco jurídico importante foi estabelecido hoje, dia 03, 
com a ratificação de um termo de compromisso assinado pelo Ministério Público da Bahia, a 
Prefeitura Municipal de Salvador, a Fundação José Silveira e a Associação de Dirigentes de 
Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). A partir do documento, a Ademi terá 
um prazo de um mês para divulgar o “Projeto Mata Atlântica Salvador” entre seus associados 
por meio da veiculação de cinco outdoors em locais de grande circulação na cidade pelo 
período de 30 dias e em jornais de grande circulação durante um final de semana. Até abril do 
próximo ano, a Ademi deve realizar um seminário com o mesmo objetivo, reunindo 
representantes do poder público municipal, MP, empreendedores do mercado imobiliário, 
além de técnicos e juristas, enfatizando a importância da aplicação da lei na preservação da 
Mata Atlântica no momento da concepção e licenciamento dos empreendimentos imobiliários. 

No último mês de maio, o MP lançou o 'Diagnóstico da Vegetação do Bioma Mata Atlântica em 
Salvador', que foi produzido ao longo de dois anos pelas 5ª e 3ª Promotorias de Justiça do 
Meio Ambiente (5ª e 3ª PJMA) cujos titulares são, respectivamente, os promotores de Justiça 
Ana Luzia Santana e Sérgio Mendes. Esse trabalho foi entregue à Prefeitura Municipal de 
Salvador e deve embasar a elaboração do 'Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica' que envolve as áreas verdes e áreas arborizadas do município, segundo Sérgio 
Mendes. Leia mais... 

Porto Seguro recebeu última audiência pública do ZEE  

02.12.13 - A cidade de Porto Seguro, localizada no sul do estado, recebeu no sábado (30/11) a 
última audiência pública do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). O evento aconteceu no 
Centro Cultural de Eventos do Descobrimento e abrangeu os Territórios de Identidade Costa 
do Descobrimento, Litoral Sul e Extremo Sul.  

De acordo com o secretário da Sema, Eugênio Spengler, o ZEE possibilita a incorporação das 
variáveis ambientais, nos projetos realizados pelo governo, por meio do diálogo com a 
sociedade, além de desenvolver alternativas de melhor uso dos recursos naturais e propor 
tecnologias sustentáveis. “Estamos aqui para discutir a versão preliminar do ZEE proposto pelo 
governo, a fim de adequá-lo às demandas de cada Território”, explicou. “Queremos nortear as 
políticas públicas do Estado voltadas ao desenvolvimento sustentável e à promoção do bem 
estar da população”. 

Ainda segundo Spengler, o processo de elaboração do instrumento de planejamento é 
contínuo. “Ele continuará aberto a discussão e a receber contribuições e incorporações”, 
enfatizou. Leia mais... 

 

 

NUMA 

http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-numa/2413-acordo-busca-efetiva-aplica��o-da-lei-da-mata-atl�ntica-nas-constru��es-de-salvador.html
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Governo do Estado e Petrobras investem R$ 3,6 milhões no programa Semeando Águas no 
Paraguaçu  

05.12.13 – Promover a recuperação ambiental da bacia do rio Paraguaçu. Este é um dos 
objetivos do programa Semeando Águas no Paraguaçu, que será lançado oficialmente na 
próxima terça-feira (10), no Mercado Municipal de Lençóis. Com investimentos de R$ 3,6 
milhões, o programa, que será executado pela ONG Conservação Internacional, terá aporte 
financeiro da Petrobras e do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente (Sema) e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema). O lançamento 
contará com as presenças do governador Jaques Wagner e do secretário da pasta, Eugênio 
Spengler.  

Para promover a recuperação ambiental da bacia, o projeto prevê a realização de uma série de 
atividades, como o diagnóstico socioambiental e o mapeamento da cobertura e uso do solo no 
Alto Paraguaçu. Outras ações importantes contempladas pelo Semeando Águas no Paraguaçu 
são a adequação ambiental de propriedades rurais e a restauração florestal de matas ciliares e 
nascentes, que ocorrerá em parceria com os órgãos ambientais. 

Um dos produtos previstos para ser entregue durante a condução do projeto – o plano 
estratégico para manutenção e recuperação da capacidade hídrica da bacia hidrográfica do 
Paraguaçu – fornecerá informações importantes para o desenvolvimento do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia Hidrografica do Paraguaçu. O diagnostico socioambiental da paisagem 
subsidiará a execução de futuras atividades de recuperação e preservação de nascentes e 
cursos d´agua e de conservação da biodiversidade na bacia.  

De acordo com o superintendente de Estudos e Pesquisas Ambientais da Sema, Luis Ferraro, 
para que o projeto tenha sucesso, é necessário buscar a continuidade das ações e, 
especialmente, consolidar uma rede de parceiros. “Também é fundamental que haja a 
construção de uma governança nas áreas de intervenção, estruturação e consolidação de 
cadeias produtivas sustentáveis, além do estabelecimento de pactos públicos”, avalia. Leia 
mais... 
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http://www.ceama.mp.ba.gov.br/home-nurp/2417-governo-do-estado-e-petrobras-investem-r$-3,6-milh�es-no-programa-semeando-�guas-no-paragua�u.html
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