
Formação da rede de Municípios Costeiros da Paraíba 

No ano de 2020, a Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos

e do Meio Ambiente da Paraíba (SEIRHMA) assinou o Termo de adesão ao Projeto

Político Pedagógico da Zona Costeira e Marinha do Brasil (PPPZCM) e com isso

inseriu ações educativas a serem executadas nos anos de 2021, 2022 e 2023.

O PPPZCM teve como objetivo geral criar diretrizes político-pedagógicas e

institucionais que contribuíssem para o desenvolvimento de processos educativos com

vistas à conservação e uso sustentável da biodiversidade na Zona Costeira e Marinha

do Brasil.

Uma das ações inseridas pela SEIRHMA no PPPZCM foi a “Mobilização e

formação da rede de gestores públicos municipais dos municípios costeiros e marinhos

da Paraíba” com o objetivo de formar a rede de municípios costeiros e marinhos da

Paraíba e mobilizar a rede sempre com informações e ações pertinentes com a

temática.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultados relevantes do processo de formação da

Rede de Municípios Costeiros da Paraíba temos:

- Criação do grupo no aplicativo de mensagens instantâneas

Whatsapp com os gestores ambientais municipais e as

instituições que assinaram o termo de adesão ao PPPZCM.

- Presença dos 13 Secretários (as) de Meio Ambiente dos

Municípios Costeiros.

- Presença de Secretários de Educação, Turismo, Pesca e áreas

correlatas ao meio ambiente dos 13 municípios.

- Criação de uma lista de contatos para envio de informações

através de e-mails.

CONCLUSÃO

O objetivo inicial da ação era formar a rede de gestores

públicos municipais dos municípios costeiros e marinhos da

Paraíba e Mobilizar a rede sempre com informações e ações

pertinentes com a temática.

Então conclui-se que foram alcançados os propósitos da

criação da rede uma vez que a troca de informações e sugestões é

algo que acontece constantemente o que vem a enriquecer e

facilitar o diálogo entre os gestores municipais e as instituições que

participam da rede.
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Após assinar o Termo de adesão ao PPPZCM (Imagem 1) bem como inserir as ações

educativas que serão realizadas pela SEIRHMA nos próximos 3 anos no quadro

correspondente (Imagem 2), iniciamos a realização da primeira ação prevista que é:

Mobilização e formação da rede de gestores públicos municipais dos municípios costeiros e

marinhos da Paraíba.

O primeiro passo para a execução da ação foi fazer o levantamento dos municípios

costeiros do Estado (Imagem 3) bem como dos seus atuais gestores municipais. Feito isso foi

iniciada a comunicação com os 13 Municípios constatados para indicação dos nomes e

contatos dos gestores municipais das pastas relacionadas ao Meio Ambiente.

Na primeira reunião com a Rede de Municípios costeiros do Estado (Imagem 4) contou-

se com a presença das 10 Instituições que também aderiram ao PPPZCM e inseriram suas

ações educativas planejadas para serem realizadas nesses municípios costeiros. São elas:

Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente (SEIRHMA),

Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), Secretaria de Estado da

Educação, Ciência e Tecnologia (SEECT), Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Norte

(CBHLN), Fundação Mamíferos Aquáticos (FMA), Associação Guajiru, Instituto de Pesquisa e

ação (INPACT), Instituto Parahyba de Sustentabilidade (IPAS), APA e ARIE do Mamanguape e

REBIO Guaribas e FLONA Cabedelo e RESEX Acaú-Goiana.

Uma segunda reunião foi realizada onde, desta vez, os municípios puderam apresentar

as suas ações educativas no âmbito municipal.
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