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O presente documento objetiva relatar informações referentes ao 

período de março a dezembro de 2020, considerando decisões exclusivas da 

Comissão Intersetorial de Educação Ambiental (CISEA) relacionadas a seu 

Regimento Interno, bem como decisões provenientes das reuniões conjuntas 

da Comissão Intersetorial de Educação Ambiental da Prefeitura Municipal de 

Santos (CISEA) e da Comissão Interinstitucional Municipal de Educação 

Ambiental (CIMEA), realizadas por meio de videoconferência, devido à 

pandemia do coronavírus.  

 

Em relação à reunião exclusiva da CISEA, na data de 26 de agosto de 

2020, foi realizada a eleição dos novos membros da Diretoria da CISEA, de 

acordo com o Regimento Interno da CISEA, devidamente publicado em Diário 

Oficial de 11 de abril de 2019, sob a Resolução n.º 01/2019, em seu artigo 6.º, 

sendo eles: Presidente: Cibele Coelho Augusto – SEMAM; Vice-presidente: 

Victor Nagib Moreira – SEMAM e Secretária: Edna Santos de Gois – SEMAM. 

 

 A Comissão Intersetorial de Educação Ambiental da Prefeitura de Santos, 

objetivando a transparência e o acesso às informações, tem um link para 

acessibilidade a seus documentos, disponível em:  

https://www.santos.sp.gov.br/?q=institucional/comissao-intersetorial-de-

educacaoambiental. Também a Comissão Interinstitucional Municipal de 

Educação Ambiental possui um link de acesso aos seus documentos, 

disponível em: https://www.santos.sp.gov.br/?q=institucional/comissao-

interinstitucional-municipalde-educacao-ambiental.  

 

 Ambas as comissões possuem seus grupos de Whatsapp, não sendo 

obrigatório a participação e, por esse motivo, não se constitui como ferramenta 

oficial de comunicação. 
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 O principal objetivo das reuniões conjuntas foi a discussão das Ações a 

Curto Prazo constantes no Planejamento Estratégico do Programa Municipal 

de Educação Ambiental (ProMEA Santos), visando a implementação das 

mesmas até 2022, incluindo a discussão e votação das datas que constarão no 

Calendário Comemorativo Ambiental 2021, bem como da identidade visual 

(logos) dos referidos colegiados, itens inseridos no ANEXO 1. 

 

O projeto de lei referente à Política Municipal de Educação Ambiental 

seguiu por meio do Processo Administrativo n.º 27.004/2020-16, que traz em 

seu anexo único o ProMEA Santos e encontra-se no Gabinete do Prefeito a ser 

submetido à Câmara dos Vereadores. 

 

A representatividade da participação dos setores envolvidos da CISEA 

pode ser observada no ANEXO 2, elaborada de acordo com as Atas e Listas 

de Presença referente às reuniões, lembrando que a reunião de março/ 2020 

foi cancelada em virtude do início da pandemia e que no Regimento Interno foi 

acordado que não haveria reuniões nos meses de janeiro, julho e dezembro. 

  

 Este documento totaliza 23 páginas, incluindo os ANEXOS. Será incluído 

no link da CISEA no Portal dos Conselhos e anexado ao Processo 

Administrativo que trata do início do Projeto Conexão e seu desdobramento na 

CISEA sob n.º 39762/2016-55, em seu volume II. 

 

Santos, 21 de dezembro de 2020. 
 

Cibele Coelho Augusto 
Presidente CISEA. 

 
Victor Nagib Moreira  

Vice-presidente CISEA. 
 

Edna Santos de Gois  
Secretária CISEA.
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ANEXO 1 

 

1A. AÇÕES DE CURTO PRAZO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ProMEA SANTOS:  

 

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL – ProMEA Santos 

 
Santos, 21 de dezembro de 2020 

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - AÇÕES A CURTO PRAZO  
 
 
As ações de curto prazo foram discutidas ao longo de 2020 durante as reuniões virtuais 
conjuntas da Comissão Intersetorial de Educação Ambiental da Prefeitura de Santos (CISEA) 
e da Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental (CIMEA).  
Muitas delas já foram iniciadas e todas deverão ser implementadas até o ano de 2022, em 
acordo às Metas do ProMEA Santos, por meio do seu Planejamento Estratégico, a partir das 
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sugestões dos referidos colegiados, que foram compiladas e elencadas a seguir: 
 

ESTRATÉGIA LINHA DE 
AÇÃO 

(COMO) (QUEM) SUGESTÕES PARA 
IMPLEMENTAÇÃO 

PROMOÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO 

Articular as 
Comissões de 
Educação 
Ambiental com 
outros 
colegiados de 
Educação 
Ambiental (EA) 

Articulação da 
CISEA e CIMEA e 
redes de EA por 
meio de 
encontros/reuniões 
virtuais 

CISEA, CIMEA e REAS Dialogar e participar de encontros 
com outros colegiados de Educação 
Ambiental (EA)  como: Comissão 
Municipal de Mudanças Climáticas 
(CMMC); CTEAD-CBH; FunBEA; 
CONDEMA, Redes e demais 
instituições, a exemplo de: 
 
 - Participação no VIII Encontro 
Virtual da Rede de Políticas Públicas 
de Educação Ambiental (REAPOP), 
em 30/07/2020, com o tema 'Políticas 
Públicas de Educação Ambiental nos 
Territórios', no qual se falou a 
respeito de toda a trajetória 
percorrida na constituição das 
Comissões de Educação Ambiental - 
CISEA e CIMEA e da construção 
coletiva do Programa Municipal de 
Educação Ambiental de Santos 
(ProMEA Santos); 
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- O ProMEA Santos também foi 
apresentado a um Colegiado 
denominado Grupo Técnico de 
Trabalho do Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica - GTT do PMMA com 
o tema: "O ProMEA Santos e as 
ações educativas para conservação 
e recuperação da Mata Atlântica no 
município de Santos" 
 

 Realização de 
Consultas 
públicas para e 
aprovação do 
ProMEA Santos 

Realização de 
consulta pública 
do ProMEA Santos 
por meio do site da 
Prefeitura de 
Santos 

SEMAM  - Meta cumprida, pois tanto a Política 
Municipal de Educação Ambiental 
quanto o ProMEA Santos foram 
submetidos à consulta pública por 30 
(trinta) dias, a partir de 11 de 
fevereiro de 2020 no site da 
Prefeitura Municipal de Santos - PMS 
 

 Popularização 
das pesquisas e 
projetos 
acadêmicos 
voltados para EA 

Nas 
reuniões/encontros 
da CIMEA e REAS 
abordar as últimas 
pesquisas e 

Universidades, REAS e 
CIMEA 

- Elaborar e enviar ofício para todas 
as Universidades sediadas no 
Município solicitando o contato do 
pesquisador e informações a respeito 
de pesquisas e projetos em EA 
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projetos 
acadêmicos 
voltados para EA 
desenvolvido no 
município 
 

 

 Aproximação 
entre academia 
e sociedade 

Levantamento de 
Projetos de 
extensão em EA 
voltados para a 
comunidade 
 

Universidades e CIMEA - Mapear e divulgar as iniciativas 
extensionistas das Instituições de 
Ensino Superior (IES) na área de EA 
 

 Interação entre 
os movimentos 
sociais e EA 
municipal 

Participação dos 
movimentos 
sociais nos 
encontros/ações 
de EA e vice versa 

Movimentos sociais, REAS e 
CIMEA 

- Incluir líderes comunitários, povos e 
comunidades tradicionais, ONGs, 
Instituições de Ensino Superior, 
Centros de Pesquisa e Poder Público 
por meio da elaboração de um 
Encontro Virtual; 
 
- Dialogar com o Projeto 
Comunidades Sustentáveis - 
Semam, com financiamento do 
Ministério de Meio Ambiente para 
incluir instituições sociais envolvidas 
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 Descentralizar e 
diversificar os 
espaços de EA 

- Criar agenda de 
EA itinerante com 
capilaridade na 
zona noroeste e 
área continental 
 
- Garantir a 
segurança nos 
eventos de EA em 
parceria com a 
SESEG 
 

SEMAM, SESEG e CISEA - Implementar as ações de maneira 
descentralizada por todo o município 
de Santos, considerando o Biomapa 
da Educação Ambiental no 
Município, contendo locais de EA 
formal, não formal e com potencial 
para as ações, que foi construído por 
meio das oficinas participativas e 
constante no ProMEA Santos; 
 
- Dialogar com o Projeto Água Viva 
quando implementado no Jardim 
Botânico, Regional Zona Noroeste, 
Sub Prefeitura do Caruara, Regional 
dos Morros E da Área Continental, 
incluindo espaços e escolas da Ilha 
Diana, Monte Cabrão e Caruara 
 

 Inclusão social 
nos eventos EA 

Garantir acesso ao 
público de baixa 
renda nos espaços 
e ações de EA 

Prefeitura Municipal de 
Santos/CISEA/CIMEA/REAS 

- Descentralizar os eventos 
distribuindo-os nas Macrorregiões de 
Santos (área continental, morros, 
zona leste e noroeste) para que toda 
a sociedade tenha oportunidade de 
participar, considerando Biomapa da 
Educação Ambiental no Município, 
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contendo locais de EA formal, não 
formal e com potencial para as 
ações, que foi construído por meio 
das oficinas participativas e consta 
no ProMEA Santos; 
 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE 
EDUCADORES 
AMBIENTAIS 
(FORMAL, NÃO-
FORMAL E 
INFORMAAL) 

Realização e 
participação de 
encontros, 
oficinas, cursos 
e palestras 

- Realização de 
Encontro Municipal 
de Educação 
Ambiental 2022 
CIMEA E REAS 
 
- Participação da 
REAS e CIMEA no 
Encontro Estadual 
de 
Educação 
Ambiental (EEEA) 
 

CISEA, CIMEA E REAS - Realizar um Encontro Virtual 
Municipal de Educação Ambiental e 
participar do Encontro Estadual de 
Educação Ambiental (EEEA), que foi 
adiado para 2021 ou 2022 em virtude 
da pandemia, ou fazer os dois 
encontros simultaneamente (Estado 
e Município) 

 Promover a EA 
dentro dos 
Projetos 
Políticos 
Pedagógicos das 
Unidades de 

Incluir a EA 
CRITICA nos 
currículos das 
escolas municipais 
de forma 
interdisciplinar, 

SEMAM, SEDUC, 
DIRETORIA DE ENSINO 

- Constituir um Grupo de Trabalho 
(GT) com representante da Semam, 
Seduc e Diretoria de Ensino para a 
elaboração de um documento base 
para os Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPPs) das unidades 
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Ensino e dos 
Espaços e 
Centros de 
Educação 
Ambiental 

ajustando-se às 
situações 
específicas dentro 
de cada área do 
conhecimento, 
sendo 
contemplada nos 
Projetos Políticos 
Pedagógicos 
(PPPs) das 
diferentes 
unidades de 
ensino. 
 

de ensino públicas e particulares, 
com foco principal na substituição da 
cultura do consumo por um consumo 
consciente/responsável; 
 
- Eleger representante em cada 
unidade a ser responsável por 
garantir que a inclusão esteja sendo 
efetiva e apresentar nas reuniões os 
avanços ou impedimentos 
encontrados para a inclusão da EA 
nos PPPs das Unidades de Ensino e 
dos Espaços e Centros de Educação 
Ambiental 
 

 Formação 
continuada de 
professores e 
outros 
educadores 
ambientais 
 

Promover curso de 
formação para 
educadores 
ambientais 

FUNBEA, CEA, CISEA e 
CIMEA 

- Por meio de parcerias com 
instituições diversas, Instituições de 
Ensino Superior (IES) e ONGs, 
elaborar material e calendário oficial 
de oficinas em EA; 
 
- Implementar o Projeto Água Viva: 
Centro itinerante de Educação 
Ambiental 
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 Capacitação de 
educadores 
ambientais para 
captação de 
recursos 

Promover curso de 
Elaboração de 
Projetos de EA e 
captação de 
recursos 

FUNBEA, FEHIDRO - Alguns representantes da CIMEA e 
CISEA já participaram do Curso 
promovido pelo FunBEA dia 23 de 
Setembro: ‘Como Acessar Recursos 
do Fehidro’ 
 

 Capacitação 
para redução de 
riscos e 
desastres 
naturais 

Resgate do 
histórico dos 
acidentes 
ambientais da 
Baixada Santista 
com o intuito de 
alertar a partir das 
causas dos 
acidentes 

CISEA, Universidade, 
Defesa Civil, Centro de 
Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais 
CEMADEN - Educação 

- Elaborar e enviar ofício para a 
Defesa Civil, solicitando 
apresentação e informações. 

EDUCOMUNICAÇÃO Plano de 
Educomunicação 

Elaborar plano de 
Educomunicação 
para os potenciais 
participantes 

CISEA, CIMEA e Secretaria 
de Comunicação (Secom), 
Diretórios e Centros 
Acadêmicos/ 
UNIVERSIDADES 

- Elaborar e enviar ofício para a 
SECOM, solicitando a participação 
nas reuniões da CISEA e, 
particularmente na elaboração do 
Plano de Educomunicação; 
 
- Utilizar informações constantes no 
ProMEA Santos como base para a 
construção do Plano de 
Educomunicação 
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 Disseminar as 
informações 
referentes à 
Educação 
Ambiental 
 

- Criar plataforma 
de divulgação de 
eventos de EA; 
 
- Utilização dos 
transportes 
públicos como 
meios de 
comunicação da 
Educação 
Ambiental; 
 
 - Parcerias com 
rádios 
comunitárias para 
divulgação de 
conteúdo de EA  
 

SEMAM e Secretaria de 
Comunicação, CISEA e  
CIMEA; Universidades, 
REAS e rádios comunitárias 

- Construir ou utilizar uma plataforma 
digital com intenção de promover e 
oferecer projetos relacionados às 
ações de EA em desenvolvimento, 
bem como possíveis projetos 
(cardápio de projetos); 
- Divulgar principais pontos de 
descarte de resíduos sólidos 
(rejeitos, lixo limpo, entulho etc) 

 Agenda 
ambiental 
unificada 

Elaborar um 
calendário 
ambiental em 
conjunto com 
outras secretarias, 
instituições de 

CISEA e CIMEA - Resgatar as datas do calendário 
oficial do município atentando para 
aquelas que possam ser 
comemoradas de forma 
decentralizada, ou seja, de forma 
democrática por todo território do 



      

      

 

 

 

              Secretaria de Meio Ambiente 
      Coordenadoria de Políticas Ambientais 

 

12 

 

ensino, redes de 
Educação 
Ambiental e ONGs 
e incluir no 
calendário oficial 
do município 

município; 
 
- Foi criado um calendário ambiental 
reduzido especificamente para 2021 
nas reuniões da CISEA e CIMEA, em 
decorrência da Pandemia por 
Coronavírus 
  

 Uso da internet e 
de mídias sociais 
para divulgar 
ações de 
Educação 
Ambiental 

Criar mídia digital 
(Instagram e 
Facebook) para 
divulgação do 
ProMEA e 
atividades da 
CIMEA e CISEA 
 

CIMEA, CISEA e REAS - Ir além do portal digital da 
Prefeitura, trabalhando cada vez 
mais o compartilhamento de 
informação. 

GESTÃO E 
PLANEJAMENTO 
DA 
EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NO 
MUNICÍPIO 
(INTEGRAÇÃO 
POLÍTICA) 

Criação da 
Política 
Municipal de 
Educação 
Ambiental 

Criação da Política 
Municipal de EA, 
em consonância 
com as Políticas e 
Programas 
Nacionais e 
Estaduais de 
Educação 
Ambiental 

CIMEA - Encontra-se em andamento o 
Processo Administrativo n.º 
27004/2020-16, que apresenta a 
minuta de Projeto de Lei referente à 
Política Municipal de Educação 
Ambiental já submetida à consulta 
pública por 30 (trinta) dias, a partir de 
11 de fevereiro de 2020 e também ao 
setor jurídico da Prefeitura de 
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Santos, que fez pequenas alterações 
no texto, todas inclusas no processo. 
 

 Disponibilizar 
recursos para a 
Educação 
Ambiental 

Destinar 
Porcentagem do 
Fundo Municipal 
de Meio Ambiente 
para EA 

PREFEITURA DE SANTOS/ 
FUNDO MUNICIPAL DE 
PRESERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE - FMRPMA 
 

- Elaborar projeto abrangendo toda a 
Rede de Ensino de Santos a ser 
submetido ao FMPRMA. 

 Monitoramento 
do programa 

- Elaborar 
indicadores de 
monitoramento de 
EA no município; 
 
- Elaborar e 
divulgar relatórios 
anuais do 
funcionamento do 
programa 

CIMEA - O ProMEA Santos foi incluído na 
Plataforma Monitora EA da 
Articulação Nacional de Políticas 
Públicas – ANPPEA 
https://www.funbea.org.br/wp-
content/uploads/2019/05/caderno-
indicadores-ANPPEA.pdf  
(conceitos); 
 
https://www.funbea.org.br/plataforma-
monitoraea/ (informações) 
 
http://monitoraea.org.br/ (link da 
plataforma); 
 
- Elaborar relatórios anuais para 
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acompanhamento das metas 
propostas no Planejamento 
Estratégico com base  em uma 
ferramenta de gestão que tem como 
objetivo promover a melhoria 
contínua dos processos por meio de 
um circuito de quatro ações: planejar 
(plan), fazer (do), checar (check) e 
agir (act) conhecida por PDCA 
 

 Mapeamento, 
manutenção e 
criação de 
espaços de 
Educação 
Ambiental. 

Levantamento dos 
locais de 
Educação 
Ambiental por 
meio das oficinas 
participativas 
 

Participantes das Oficinas, 
CISEA e CIMEA 

Incluir no SIG Santos para 
acessibilidade ao público 
informações a respeito do: 
- Biomapa da Educação Ambiental 
no Município, contendo locais de EA 
formal, não formal e com potencial 
para as ações, que foi construído por 
meio das oficinas participativas e 
consta no ProMEA Santos; 
 
- Sobreposição às áreas de risco já 
são mapeadas pela Carta Geoténica 
e PMRR (Defesa Civil); 
 
- Cadastro a ser criado com os 
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principais pontos de descarte de 
resíduos no município para 
planejamento das ações, inclusive de 
caráter prioritário para as áreas de 
risco; 
 
- Gerar as demandas cabíveis 
 
 

 Interação da EA 
com outras 
Secretarias 

Articulação nas 
reuniões da 
CISEA, 
COMDEMA e 
Gabinete 

CISEA - Enviar ofícios da CISEA para todas 
as secretarias convidando para a 
participação nas reuniões mensais, 
além de cobrar a participação das 
secretarias envolvidas na Comissão 
e que não estejam participando. 
 

SOCIEDADES 
SUSTENTÁVEIS 

Estimular 
práticas de 
consumo 
consciente 

Ampliar o Projeto 
Composta Santos 

SEMAM - Comprovar a criação do Centro de 
Aprendizagem em Compostagem e 
Agricultura Urbana (CACAU). 
- Possibilitar a ampliação para outras 
instituições. 
 

 Estimular as 
práticas de 
Educação 

Criar banco de 
boas práticas de 
EA para as 

CISEA/CIMEA - Resgatar as ideias verdes ou 
processos de certificações para  
"Instituições e Empresa Amigas do 
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Ambiental em 
organizações 
privadas 

empresas privadas 
cadastrarem suas 
iniciativas 
 

Meio Ambiente", objetivando a 
inserção das mesmas no SIG Santos 
como Marketing de Boas Práticas  

 EA nas práticas 
de turismo 

Desenvolver 
projetos/ações 
voltadas para os 
principais pontos 
turísticos do 
município. 

CISEA - Elaborar o mapeamento dos pontos 
turísticos para futuras demandas, 
sobrepondo-os com os pontos 
citados na construção do ProMEA 
Santos – Biomapa da Ação 
Ambiental no Município 
  

EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NAS 
INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO 

Aproximação 
das redes de 
escolas 
municipais e 
estaduais, 
particulares, 
instituições, 
associações de 
bairro, centros 
comunitários e 
igrejas das 
comunidades 
com a rede de 
educadores 

Divulgação das 
ações e projetos 
de EA nas escolas 
municipais e 
estaduais e 
privadas, de 
educação básica, 
ensino médio e 
universidades 
 
  

CIMEA, CISEA - Resgatar a Rede de Educação 
Ambiental de Santos (REAS) para 
inclusão da divulgação em mídias 
digitais, além do site e redes sociais 
da PMS 
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ambientais, 
principalmente 
nos Morros com 
áreas de risco 
 

 Promover a 
participação da 
juventude na 
construção de 
políticas públicas 
de EA 

Apoiar e estimular 
a criação de fóruns 
de juventude no 
Município para a 
realização de 
ações de 
Educação 
Ambiental nas 
escolas públicas e 
particulares em 
consonância com 
as políticas 
federais/estaduais 
que envolvam a 
Educação 
Ambiental; 
 

CIMEA, diretórios 
acadêmicos, grêmios, 
Conselho Municipal de 
Juventude 

- Mapear as Universidades de Santos 
que apresentam diretórios 
acadêmicos e representantes; 
 
 -Verificar a possibilidade de conexão 
com o Centro Estudantil de Santos 
CES e o perfil BioConectando;  
. 

 Educação 
Ambiental 
transversal na 

Promover a EA em 
todos os níveis de 
modalidade de 

CIMEA, SEDUC E Diretoria 
de Ensino (Criação de 
Grupo de Trabalho – GT) 

- Elaborar ofício e enviar formulário 
Google criado pelo Grupo de 
Trabalho (CIMEA, Seduc e Diretoria 
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rede de ensino ensino, integrada 
aos programas e 
projetos 
educacionais 

de Ensino) para toda a rede de 
ensino, objetivando realizar um 
diagnóstico a respeito das práticas 
de EA, conhecimento dos projetos 
desenvolvidos de EA, permitindo 
conhecer, identificar e sanar 
possíveis falhas para futura 
orientação às equipes escolares; 
 
- Criação de projeto piloto para 
contratação de estagiários 
(cumprimento de extensão/estágio 
complementar da graduação na área 
de EA) ou monitores de EA, com 
supervisão do GT, apresentando o 
projeto para captação de recursos ao 
Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
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1B. CALENDÁRIO AMBIENTAL CISEA/CIMEA 2021: 

 

JANEIRO 2021  
Sem datas definidas 

 
FEVEREIRO  
Sem datas definidas 
 
MARÇO 

• 16 – Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas  

• 22 – Dia Internacional da Água  

ABRIL  
• 15 – Dia da Conservação do Solo 

• 22 – Dia da Terra 

 
MAIO 

• 22 – Dia da Biodiversidade  

• 27 – Dia da Mata Atlântica 

• 28 – Dia Internacional do Brincar 

 
JUNHO  

• 03 – Dia Nacional da Educação Ambiental 

• 05 – Dia Mundial do Meio Ambiente 

• 08 – Dia Mundial dos Oceanos  

 
 
JULHO  

• 26 – Dia Mundial dos Manguezais  

 
AGOSTO 

• 14 – Dia do Controle da Poluição 

 
SETEMBRO  
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• 21– Dia da Árvore  

• 19 – Clean Up Day 

 
OUTUBRO  

• 4 – Dia Mundial dos Animais  

• 5 – Dia Mundial das Aves 

• 15 – Dia do Consumo Consciente 

 
NOVEMBRO 

• 20 – Dia D de Combate à Dengue  

 
DEZEMBRO  
Sem datas definidas 
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1C. IDENTIDADE VISUAL DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
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ANEXO 2 

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÕES CISEA 2020 

N.º Setores PMS/ Data e local 26/08/20 30/09/20 27/10/20 25/11/20 

1 Copolam – Semam PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

2 Seproam – Semam PRESENTE AUSENTE PRESENTE PRESENTE 

3 Seprovida – Semam AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

4 Sedam – JB – Semam PRESENTE PRESENTE AUSENTE PRESENTE 

5 UEA AQ – Semam PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

6 UEA ORQ – Semam PRESENTE PRESENTE PRESENTE AUSENTE 

7 SEDUC PRESENTE AUSENTE 
AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 
PRESENTE 

8 SETUR PRESENTE PRESENTE 
AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 
PRESENTE 

9 SMS PRESENTE 
AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 
AUSÊNCIA 

JUSTIFICADA 
AUSENTE 

10 Defesa Civil – SESEG AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

11 SECOM AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

12 SECULT AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

13 SEDS AUSENTE AUSENTE AUSENTE AUSENTE 

14 SEDURB PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

 


