
PROJFT0 VOZES

RESU MO EXECUTIVO

1.DEscRicao:

a Projeto Vozes pretende implementar a Gestao da Educacao Ambiental mos municipios consorciados

ao CONSID  instrumentalizandcros com  Minuta para a  implanta¢5o da Lei Municipal de Educa¢5o Ambiental  e

coma urn Termo de Refer€ncia Municipal de Educafao Ambiental que al6m de validar a produto final do Projeto

Vozes -o  PROGRAMA COMUM  DE  EDUCAcao AMBIENTAL D0  0ESTE  DA BAHIA propicie a  continuidade  das

a¢6es em prol da educac5o ambiental independente do governo que conduza os destinos do municipio.

o  projeto Vozes  sera  conduzido  de  modo  participativo  e  h/brido  devl.do  a  pandemia,  oferecendo

diretrizes  na  elabaracao  de  projetos  de  educacao  ambiental  em  atendimento  aos  TACS  assinados  pelos

munici'pios junta ao Minist€rio Ptiblico bern coma as condicionantes dos processos de licenciamento ambiental

permitindo a¢6es de incentivo a prftica da Educacao Ambiental   e a multiplica€5o de educadores ambientais

tornando-os capazes de repljcar suas formac6es e replicar as ac6es de edilcae§o ambiental em seus munici'pios.

0  Projeto Vozes  pretende ainda formatar municipio a  municipio  urn capl'tulo especjal  de  Educa!ao

Ambiental para Gest5o de Resl'diios S6Iidos,

2. OBJFTIVOS:

•       Formatar a  Programa  Comum  de  Educa¢8o Ambiental  do Oeste  da  Bahia  com  base  nas  indica€6es

obtidas na realizacao das oficinas formativas nos distintos municfpios da reglao.

•      Entregar para aprova¢ao na camara dos vereadores de cada munici'pio a Minuta da lei de Educa§3o

Ambiental e minuta de urn Termo de Referencia Municipal de Educacao Ambiental instrumentalizando

o municfpio para que homologue a sua poll`tica municipal de educa€5o ambiental.

•       Desenvoiver neste programa  urn capi'tulo Especial  para  Educa¢§o Ambiental  na  Gestiio de Residuos

S6lidos especifico para cada munici.pio e construido no ambito de cada municipio

•       Promover a vitaliza¢5o dos conselhos de Meio Ambiente e  Educa€§o Ambiental  dos  Munic/pies, se

houverem, fortalecendo Co[etivos Educadores para a!6es multiplicadoras e catalizadoras em cada urn

dos municipios participantes al6m de incentivar a criag§o do Conselho lnterinstitucional  de Educacao

Ambiental do Oeste da Bahia,

•       Realizar  a  I  Encontro  de  Educag5o  Ambiental  do  Oeste  da  Bahia  para  homologacao  do  Programa

Comum de Educac5o Ambiental do Oeste da Bahia, oferecendo oportunidade de intercambio e troca

de experiencias.

•       Criar  urn  Banco  de  Projetos  de  Cunho  S6cio  Ambiental  no  ambito  do  CONSID  e  seus  municipios

associados.
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Registrar  e   publicizar  os   resultados  das  atividades  de  cada   uma   das  etapas   do   Projeto  Vozes

democratizando a acesso as informac6es atrav6s de pub]icac5es nas redes sociais e da impress5o de

documento final a ssr chamado de Partitura que relate a experiencia de execu¢3o do Projeto Vozes.

•       Os documentos produzidos pelo projeto vozes serao disponibilizados na internet e serao produzidos

pen drives com todos os arqulvos para distribui¢ao junta aos organismos municipais.

3 - REspONSABiLu>ADEs iNSTiTuaoNAis:

3.1 - PREFEITllRAS CONSORCIADAS:

•       Estar adlmplentejunto ao cons6rcio lntermuniclpal do oeste da Bahia.

•      Cumprlr com as obriga¢6es flnanceiras acordadas no plana de Ratelo do projeto vozes.

•       Garantir apoio tecnico institucional  e  logi'stico  por meio dos 6rg5os e estriituras municipais  para  a

realizacao  dos  processes  de  mobiliza£5o,  comunica¢ao  e  forma¢5o  previstos  no  Projeto  Vozes  e

demais encontros agendados pelos Coletivos Educadores.

•      Providenciar des]ocamentos, liospedagem e alimentac5o para os componentes indicados em cada urn

dos municlpios como membros dos Coletivos Educadores do Projeto Vozes.

•      Garantir a produc8o e entrega de documentae5o al6m do cumprimento dos prazos necess5rlos para

a  elaborae8o  do  Plano  Comum  de  Educa€ao  Ambjental  e  dos  documentos  de  cunho  municipal

previstos no Projeto Vozes.

•      Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execueao deste convenio.

3.2 -cONs6Rao INTERlv]uNiclpAL DO OESTE DA BAiiiA -cONslD:

•      Contratar  e/ou  estabelecer  conv€nios,  acordos  t6cnicos  e  parcerias  para  fornecer  T6cnicos  com

capacita¢ao para executar a Projeto Vozes em todas as suas etapas, elaborar pareceres e relat6rios,

auxiliando os coletivos  Educadores a  definir contetidos formativos al€m  de acompanhar as oficinas

realizadas junta aos munjc/pies, coordenar a reda¢ao dos resultados dessas oficinas e seus registras.

I       Elaborar urn programa de  Educacio Ambiental  comum para oeste da Bahia e  urn TDR-Termo de

Referencia em Educac3o Municipal.

•       Mapear e cadastrar as experiencias socioambientais voltadas pare a sustentabilidade nos municlpjos

consorciados, bern come as comunidades tradlclonais localizados durante execu¢5o do projeto, coma

agenda anexa ao produto definido como Portif6Iio.

Coordenar   discuss6es   para   a   aprimoramento   da   compreensao   e   caracteriza¢5o   da   Educac3o

Ambiental existente no §mbito dos municipios consorciados na busca de formar o ntlcleo do Conselho

lnterinstitucional da Educac5o Ambiental do oeste da Bahia.
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•       Disponibilizar estrutura fi'sica  (sala  com  ar  condicionado  e  mobiliario)  para  execu¢ao  dos  trabalhos

bern coma equipamentos de apoio logfstico como sinal de internet, telefonia, impressoras, scanners

para apoio as atividades dos tecnicos do Projeto Vozes.

•       Organizar em parceria com cada municipio, oficinas formativas em diagnose e elabciracao de projetos

e  programas  atraves  de  metodologias  participativas  e  hibridas,  que  forne¢am  as  diretrizes  para  a

constru§5o dos produtos propostos.

•      Viabilizar a manuten¢ao e seguro automotivo para os veiculos previstos no projeto.

4. IVIETODOLOG IA:

As  Prefeituras  ap6s assinarem  plano  de Ades5o ao  Projeto Vozes serao agrupadas  par afinidade  e

proximidade geografica em grupos de 2 ou 3 prefeituras e ir5o indicar dois names do quadro profissional do

Municipio (sendo urn concursado)  que ir5o auxiliar a equipe de coordenac5o do Projeto Vozes a  elaborar a

Plano de Mobili2acao a ser executado em cada cidade participante.

A equipe do Consid visita cada urn dos municfpios para avaliar a aplicabilidade do Plano de Mobilizacao

elaborado e  realiza  primeiro  passo de  mobilizacao dofinindo  na  primeira  plenaria  o  none  dos membros do

coletivo municipal que ir5o auxiliar a coordena€ao do projeto Vozes na  elabora$5o dos produtos com enfase

municipal: Capitulo Especial de EA na gestio de residuos s6lidos, Termo de Referencia de Educa¢ao Ambiental

Municipal.   Urn t€cnico de comunicacao social com expertise em redes sociais 6 indicado em cada munic`pio.

Os grupc.s de tt.abalho remoto s5o montados e se iniciam as discuss6es e debates para indicae5o dos

temas necess5rios as formae6es vindouras.

A primeira formae§o acontece a nivel do grilpo de coordenac5o geral  na cidade de Barreiras com  3

pessoas de cada munjcfpio participantes.

Ap6s processo de auto diagnose e autoforma!5o esse grupo se prepare para auxiliar e coordenar os

pr6ximos passos formativos em cada municfpio.

Acontecem em urn dos municlpios das duplasja definldos uma oficina de diagnose com a numero de

participantes considerado vi5vel devido a pandemia. Numa segunda etapa uma oficina de produc5o de planos

projetos e  programas acontece no outro municipio da  dupla.    Sempre  respeitando  a  ntimero  m5ximo de

participantes definidos como seguros para os espa¢os fisicos disponi'veis.

A   equipe   tdenica   do   Projeto  Vozes   realiza   supervisao   presencial   na   formatae5o  dos   produtos

especificos de cada municipio.

0 I Encontro Regional de Educa;ao Ambiental poderd acontecer de forma online ¢aso ainda nao seja

segura sila realiza!5o presencial per causa da pandemia.

A equipe do Projetovozes volta a cada municipio para aprovar na Camara a Lei da Educa9ao ambiental

e o termo de referencia para projetos em EA elaborado.
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