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BIOSFERA 



Gestão pública ambiental é um 

sistema de administração que 

enfatiza a sustentabilidade 



Etimologicamente, a palavra 

sustentável tem origem no latim 

"sustentare" , que significa 

sustentar, apoiar e conservar. O 

conceito de sustentabilidade está 

normalmente relacionado com uma 

mentalidade, atitude ou estratégia 

que é ecologicamente correta, e 

viável no âmbito econômico, 

socialmente justa. 



Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismo de 

formulação e aplicação, e dá outras 

providências.  



 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Art. 9° - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamento e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de 

relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

VII - O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção de degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

IBAMA; 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o 

Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 

XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadoras dos recursos ambientais.  

Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 
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Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
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LEGISLAÇÃO APLICADA 

I - o estabelecimento de 

padrões de qualidade 

ambiental; 

 



RESOLUÇÃO CONSEMA nº 128/2006 

Dispõe sobre a fixação de Padrões de Emissão de Efluentes 

Líquidos para fontes de emissão que lancem seus efluentes em águas superficiais 

no Estado do Rio Grande do Sul 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 357/2005, com alterações na 

397/2008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 396/2008 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas 

subterrâneas e dá outras providências. 

RESOLUÇÃO CONAMA nº 003/90 

Dispõe sobre os padrões de qualidade do ar 

Lei nº 11.520/2000 – Código Estadual de Meio Ambiente  

Art. 153 - As fontes emissoras de poluentes atmosféricos, em seu conjunto, localizadas em área de 

Distrito Industrial, classificada como Classe III, deverão lançar seus poluentes em quantidades e 

condições tais que: 

I – não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos padrões primários de 

qualidade do ar, dentro dos limites geográficos do Distrito Industrial; 

II – não ocasionem concentrações, ao nível do solo, superiores aos padrões secundários 

de qualidade do ar, fora dos limites geográficos do Distrito Industrial. 

Resolução CONSEMA Nº 276 DE 13/05/2013 

Art. 1º. Ficam suspensas as Resoluções 

CONSEMA 128 e 129/2006, em caráter 

excepcional, para fins de condições e 

padrões de lançamento de efluentes 

líquidos domésticos dos sistemas públicos 

de tratamento de esgoto sanitário; 
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LEGISLAÇÃO APLICADA 

II - o zoneamento 

ambiental; 

 





Área de estudo 

Sub-bacia 75 = denominação 

ANEEL 

(7 = bacias do rio Uruguai) 

 

Denominações do Sistema 

Estadual de Recursos 

Hídricos RS 

U40 = Bacia dos rios Butuí-

Piratinim-Icamaquã 

U90 = Bacia do rio Ijuí 

BACIA DO RIO IJUÍ 

BACIA DOS RIOS BUTUÍ, ICAMAQUÃ E PIRATINIM 



Aproveitamentos hidrelétricos 

inventariados 

34 AHE´s 



%Potência gerada x área alagada 

Parâmetro Área a ser inundada Energia firme 

(ha) (%) (MW) (%) 

14 AHE´s passíveis de 
licenciamento 

6.924 22 118 59 

20 AHE´s não passíveis de 
licenciamento 

24.664 78 82 41 

Total 31.588 100 200 100 





Resolução CONSEMA nº 227/2009  

Resolução CONSEMA nº 187/2008 

Zoneamento Ambiental para a 

Atividade de Silvicultura no RS  

Silvicultura 

http://www.fepam.rs.gov.br/biblioteca/zoneam_silvic.asp


 Zoneamento ambiental/eólico-RS  
 Convênio FEPAM – SEMC 

 
 Coordenação: FEPAM         contratados: FZB e UFRGS 

Áreas de maior potencial eólico no 

RS 



 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Art. 9° - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 
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LEGISLAÇÃO APLICADA 

III - a avaliação de 

impactos ambientais; 

 



Segundo legislação brasileira considera-se impacto ambiental "qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e   biológicas do meio 

ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; II - as atividades sociais e 

econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias do meio 

ambiente; e V - a qualidade dos recursos ambientais" (Resolução CONAMA 

001, de 23.01.1986) 

 

Desde modo, juridicamente, o conceito de impacto ambiental refere-se 

exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente. 

Portanto, fenômenos naturais, como: tempestades, enchentes, incêndios 

florestais por causa natural, terremotos e outros, apesar de poderem 

provocar as alterações ressaltadas não caracterizam como impacto 

ambiental. 

LEGISLAÇÃO APLICADA 
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I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 

II - o zoneamento ambiental; 

III - a avaliação de impactos ambientais; 

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; 

V - os incentivos à produção e instalação de equipamento e a criação ou absorção de 

tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 

VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de 

relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; 

VII - O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 

VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e instrumentos de defesa ambiental; 

IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não-cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção de degradação ambiental. 

X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

IBAMA; 

XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o 

Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 
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Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 
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LEGISLAÇÃO APLICADA 

IV - o licenciamento e a revisão 

de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras; 

 



LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

No Estado do RS o conceito de licenciamento ambiental foi 
expandido pelo Código Estadual do Meio Ambiente (Lei nº 
11. 520/2000), que diz no art. 55:  
 
a construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, 
alteração, operação e desativação de estabelecimentos, 
obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou 
consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, bem 
como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis. 



%Potência gerada x área alagada 

Parâmetro Área a ser inundada Energia firme 

(ha) (%) (MW) (%) 

14 AHE´s passíveis de 
licenciamento 

6.924 22 118 59 

20 AHE´s não passíveis de 
licenciamento 

24.664 78 82 41 

Total 31.588 100 200 100 

É o licenciamento ambiental 
um instrumento de 
degradação ambiental? 



Permite a cobrança de custos de 
licenciamento por parte dos órgãos 
ambientais e isto garante seu 
funcionamento. 

Por exigência do art.  12 da Lei nº 
9.638/81, onde é determinado que 
as entidades e órgãos de 
financiamento e incentivos 
governamentais condicionarão a 
aprovação de projetos habilitados a 
esses benefícios ao licenciamento. 

Por força da Lei de  
Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98, 
que em seu artigo 60 penaliza quem 
não tiver licença ambiental. 

LEGISLAÇÃO APLICADA 

Licenciamento 
Ambiental: instrumento 

mais utilizado pelos 
órgãos ambientais 



Área:    3.279,18 Km2 População: 1.247.714 



















COMO É – 0U DEVERIA SER – 
O MODELO DE 
GESTÃO DA POLITICA 
AMBIENTAL? 





GESTÃO AMBIENTAL 

• Como chegar lá 

• Onde queremos chegar ? 

• Como chegar lá ? 

• Onde estamos ? 



 “Novo” modelo de gestão 
ambiental 

GESTÃO POR BACIA 
HIROGRÁFICA 

http://www.marcadagua.org.br/imagens/sinosg.gif


GESTÃO POR BACIA HIROGRÁFICA 

COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA 
(Parlamento das 
Àguas): 

Como é a proposta de 
planejamento de uma Bacia 
Hidrográfica? 
 

ENQUADRAMENTO 
(o rio que 
queremos). + 

SITUAÇÃO ATUAL 
(o rio que temos). 

PLANEJAMENTO 
(Plano de Bacia 
Hidrográfica) 

= 



GESTÃO POR BACIA HIROGRÁFICA 

COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA 
(Parlamento das 
Àguas): 

Como a “conta” é paga 
para a execução do Plano? 

Outorga pelo uso da 
água (captação e 
diluição) + 

Cobrança pelo uso da 
água (captação e 
diluição) 

RECURSOS ($) – ou 
parte destes 

= 

. 





          Situação Atual 

 

 . Descumprimento da Lei que determina a forma de gestão 

ambiental no Estado Do Rio Grande do Sul (O Estado tem 

POLITICA AMBIENTAL determinada em Lei – Lei nº 

13.350, de 30/12/1994). 

 

Professor: os deputados 

não exigem o 

cumprimento das Leis 

“boas” que aprovam? 

Professor: são 22 anos, 

quem foram os últimos 

cinco governadores? 

Professor: e o meu 

futuro? Eu sou filho das 

pessoas que estão sendo 

omissas hoje? 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA


Situação Atual 

FEMA CONSEMA

FUNDEFLOR CRH

FRH

FEPAM FZB DRH DBIO

SEMA*

Três 

Fundos!!! 

Dois 

Conselhos 

Agenda 

Marrom 

Agenda 

Azul 

Agenda 

Verde 

Criada em 29 de julho de 1999, pela Lei nº 11362/99 

 -16 Secretários em 17 anos - 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://i141.photobucket.com/albums/r41/BDSOUZA/folhadepapelqc4.jpg&imgrefurl=http://photofiltrestudio.blogspot.com/2007/03/montagem-de-folha-by-bruno.html&h=500&w=500&sz=101&tbnid=DkOPAnyQ8ygP-M:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=Folha+de+Agenda&usg=__ZFwlI5IDTCv2h8bRiVKvGvPBB18=&ei=fNizS9KzB46luAfXhZ2ICw&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image&ved=0CBQQ9QEwBA


1. Cláudio Langone -  1999 a 2002 

2. José Alberto Wenzel – 2003 

3. Adilson Troca – 2004 

4. Mario Sparta – 2005 

5. Cláudio Dilda – 2006 

6. Vera Callegaro – 2007 

7. Carlos Brenner de Moraes – 2007 

8. Francisco Simões – 2008 

9. Berfran Rosado - 2009  

10. Giancarlo Tusi Pinto – 2010 

11. Jussara Cony – 2011 

12. Helio Corbellini – 2012 

13. Carlos Fernando Niedesberg – 

2013 

14. Mari Perusso – 2013 

15. Neio Lucio Fraga Pereira – 2013 

16. Ana Pellini - 2015 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO 









“Os agentes destrutivos hoje são artificiais e provocam desgaste 
em quase todo o planeta, ao mesmo tempo. A constituição de 
Gaia seria tão vigorosa a ponto de reparar naturalmente o 
desgaste e manter o planeta saudável?” (Jonatan Weiner) 



Conceito de Meio Ambiente 

“meio” = “ambiente”: entorno, aquilo que envolve, o espaço, o recinto.... 

“meio ambiente”: redundância ? 



Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Conceito de Meio Ambiente 

“meio ambiente”: redundância ? 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas; 



Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Conceito de Meio Ambiente 

“meio ambiente”: redundância ? 

A expressão “meio ambiente”, como se vê na conceituação do legislador 

da Lei nº 6.938/81, não retrata apenas a ideia de espaço, de simples 

ambiente. Pelo contrário, vai além para significar, ainda, o conjunto de 

relações (físicas, químicas e biológicas) entre os fatores vivos (bióticos) e 

não vivos (abióticos) ocorrentes neste ambiente e que são responsáveis 

pela manutenção, pelo abrigo e pela regência de todas as formas de vida 

existentes nele.(Marcelo Abelha Rodrigues) 



Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 Conceito de Meio Ambiente 

O conceito é biocentrico  (permite, abriga e rege a vida em todas 

as suas formas) e ecocentrico (o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem química, física e biológica). 

antropocentrismo 





   20% da população mundial consome 
80% dos recursos naturais e energia do 
planeta e produz mais de 80% da 
poluição e da degradação dos 
ecossistemas; 

 

   80% da população mundial fica com 
apenas 20% dos recursos naturais; 

 

   Para reduzir essas disparidades 
sociais, seriam necessários, pelo menos, 
mais dois (?) planetas terra. 



Consumo Anual de Energia Elétrica em 2008 (TWh) 



 

 

 

Um cidadão norte-americano em média consome: 

 - 50 vezes mais aço; 

 - 56 vezes mais Energia; 

 - 170 vezes mais borracha sintética; 

 - 250 vezes mais combustível para motores; 

 - 300 vezes mais plástico; 

que um cidadão indiano.  

(Braga et al., 2002) 

Para Refletir 



O que aconteceria com os recursos naturais se todos os 

países em desenvolvimento viessem a ter o mesmo 

padrão de consumo dos desenvolvidos? 

 

Para Refletir 



• Segundo a ONU se todos os habitantes da Terra 

consumissem combustíveis fósseis na taxa dos norte-

americanos, morreríamos todos asfixiados. 

 

 

Para Refletir 



• Por outro lado, a pobreza e o subconsumo forçado  são aspectos intoleráveis – 

devem ser tratados como problemas globais, tanto quanto a chuva ácida e o 

efeito estufa (Barbieri, 2007).  

Para Refletir 





..Ou é a nossa cultura que não 

considera a ação da natureza? 



Todos nós, na medida em que causamos 

pequenos danos ecológicos, somos 

chamados a reconhecer a nossa 

contribuição – grande ou pequena – para 

a desfiguração e a destruição do 

ambiente. 

Patriarca Ecumênico Bartolomeu/2012 – 

Nova York 

Reconhecer a raiz humana da crise 

ecológica 

Laudato Si’ 

Louvado Sejas 

Sobre o cuidado da casa comum 

Edições Loyola 

2015 



Área:    3.279,18 Km2 População: 1.247.714 





















Meio ambiente, sustentável, humano, 

cultural e ético, é um empréstimo que cada 

geração recebe e deve transmitir à geração 

seguinte. 

Conferencia Episcoal Portuguesa/2003. 



O progresso humano autêntico possui um 

caráter moral e pressupõe o pleno respeito 

pela pessoa humana, mas deve prestar 

atenção também ao mundo natural e ter 

em conta a natureza de cada ser e as 

ligações mútuas entre todos. 

 

João Paulo II, cart.Enc. Sollicitudo Rei 

Socialis/1987. 







O Ser Humano tem que ser um 

exemplo! 

- Pelo saber/Conhecimento 

- De comportamento e moralidade 

- De fraternidade 

Autoria: Eduardo Gomes de Souza 

O meio ambiente não 
será protegido por 
guerras ou ideologias, 
só teremos suporte à 
vida no planeta pela 
solidariedade e 
fraternidade.  



O Ser Humano tem que ser um 

exemplo! 

- Pelo saber/Conhecimento 

- De comportamento e moralidade 

- De fraternidade 

Autoria: Eduardo Gomes de Souza 

A crise ecológica é uma expressão 
ou uma manifestação externa da 
crise ética, cultural e espiritual 
da modernidade, não podemos nos 
iludir de sanar a nossa relação 
com a natureza e o meio 
ambiente, sem curar toda as 
relações humanas fundamentais.  
(Papa Francisco) 



O Ser Humano tem que ser um 

exemplo! 

- Pelo saber/Conhecimento 

- De comportamento e moralidade 

- De fraternidade 

O Ser Humano tem que ter Responsabilidade 

Social - seu comportamento tem que ser pautado na ética 

ou na ideologia da Maçonaria. 

Ele, como indivíduo, tem a obrigação de agir em 

benefício da sociedade em geral. Esta ação 

pode ser passiva, evitando engajar-se em atos 

socialmente prejudiciais, ou proativa, através da 

realização de atividades diretas de promoção 

dos objetivos sociais. 

Autoria: Eduardo Gomes de Souza 



Maçonaria: 

O maçom tem que ser um exemplo! 

- Pelo saber/Conhecimento 

- De comportamento e moralidade 

- De fraternidade 

Maçom tem que ter Responsabilidade Social 

- seu comportamento tem que ser pautado na ética ou na 

ideologia da Maçonaria. 

Ele, como indivíduo, tem a obrigação de agir em 

benefício da sociedade em geral. Esta ação 

pode ser passiva, evitando engajar-se em atos 

socialmente prejudiciais, ou proativas, através 

da realização de atividades diretas de promoção 

dos objetivos sociais. 

Autoria: Eduardo Gomes de Souza 

O maçom não é uma parte da comunidade quando, 

uma vez por semana, vai voluntariamente a uma 

reunião da Loja e contribui no Tronco de 

Solidariedade. Ele tem que fazer parte da 

comunidade todos os dias. Ele tem que estar 

atento para o que é necessário realizar e pensar 

como os problemas podem ser resolvidos. Sua 

ação social, como Maçom e membro da 

Comunidade, é contribuir para que sejam tomadas 

decisões e realizadas ações que irão melhorar o 

bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. 



Papel da Maçonaria 

Não desconhecer a grave crise ambiental do planeta, criando 
mecanismos de orientação para envolvimento institucional e 
participação e comportamento maçônico individual quanto 
ao tema. 

A crise ambiental é 
moral e não 

tecnológica.... 



Sugestões quanto ao papel dos Maçons na 
sociedade 

• Dialogo Maçônico sobre meio ambiente na política 
internacional 

•A interdependência obriga-nos a pensar num único 
mundo, num projeto comum.  (Laudato Si’). 

•Planeta como pátria e humanidade como povo, que 
habita uma casa comum. (Laudato Si’) 

•A Maçonaria é uma organização poderosa da 
sociedade civil e não pode se alienar de, vendo um 
futuro não promissor para a humanidade, não agir. 
“Tornar feliz a humanidade” não pode ser apenas 
um slogan. 



Sugestões quanto ao papel dos Maçons na 
sociedade 

• Diálogo com as Políticas Nacionais e locais - Criar 
Comissão de Meio Ambiente da(s) Potência(s); 

• IIr.: com conhecimento na área ambiental deveriam fazer 
parte desta Comissão de orientação sobre o que a Maçonaria 
entende como gestão ambiental e ações na sociedade. 

•Orientação as LLj.: sobre a forma de participação 
nas áreas de decisão ambiental de suas localidades, 
através do IIr.: dirigentes de entidades 
representativas. 

•Orientação aos IIr.: das Llj.: sobre modos de 
proteger o meio ambiente (menos consumo de 
energia, separação do lixo, arborização, conservação 
de praças...); 







Sugestões quanto ao papel dos Maçons na 
sociedade 

E sem a Comissão? 

• Irmãos da Loja, com conhecimento na área ambiental, 
divulgar/propor ações ambientais e convidar especialistas 
nas diversas áreas ambientais para palestras 
informativas/motivacionais em Lj.: 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO 


