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Pauta:
 Apresentação da proposta de programa Educar para Sanear;
 Programação da CIEA para 2018;
 Assuntos Gerais.

A representante da SEMA iniciou a reunião, esclarecendo que foi designada por Lilian
Zenker, responsável pelo Órgão Gestor da Política Estadual de EA, a representá-la,
uma vez que a mesma estaria participando como jurada do Prêmio Expressão de
Ecologia, em Florianópolis, SC.
Sendo assim, foi apresentada a pauta e, em seguida feita a apresentação da proposta
de um Programa Estadual de Educação Ambiental para o Saneamento – “Educar para
Sanear”. Após, os presentes tiveram a oportunidade de comentar e questionar. O
representante da SES considerou muito importante a inserção da temática de riscos de
desastres na proposta em questão. Destacou que a ONU trabalha para o
desenvolvimento de uma cultura de gestão de riscos desastre, por meio da Campanha
“Construindo Cidades Resilientes”. Ressaltou que o saneamento está muito ligado a
este tema e que é necessário uma Política Pública, para que as ações de fato
aconteçam. A representante da ARI questionou a operacionalização do programa, ou
seja, quem são os agentes e sua responsabilidade. Salientou a necessidade de um
banco de dados sobre programas e projetos de EA e saneamento. A representante da
SEMA esclareceu que a proposta está em elaboração e que, na próxima versão, serão
apresentadas as ações previstas, com seus respectivos indicadores e responsáveis. O
representante da Emater declarou que há uma identificação entre esta proposta e o
trabalho já desenvolvido por aquela instituição, na área rural; que já existe um trabalho
integrado com a SEMA e que contam com contribuição da Embrapa no aprimoramento
de ações de EA, no que tange à coleta de lixo no meio rural. O representante do
IBAMA chamou a atenção para o desafio do saneamento na área urbana, sobretudo no
que se refere a invasões de áreas irregulares. As representantes da SOP explicaram
que a CORSAN desenvolve um trabalho de regularização e mobilização social. No
entanto, afirmam que a participação social é muito fraca. A representante da SEMA
enfatizou que a proposta tem o grande desafio de promover a sinergia entre os
diferentes atores sociais. É um passo importante e necessário à viabilização de uma
cultura de saneamento ambiental. Esclareceu que será enviada a Minuta do Programa
para avaliação dos membros da CIEA, assim que os ajustes, em conjunto com a
Fepam, forem feitos.
O segundo item da pauta tratou da Programação da CIEA para 2018. O Programa
“Educar para Sanear” foi elencado por todos como uma prioridade. A conclusão do
Regimento Interno e a publicação do novo decreto da CIEA também deverão ser
ultimadas. Foi sugerido pela Sema que a CORSAN apresente à CIEA sua metodologia
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e ações de mobilização social. Também foi indicado pela Sema que a SOP apresente à
CIEA a situação do Plano Estadual de Saneamento. A representante da UFSM sugeriu
que, diante da inexistência de um Plano Estadual de EA, fossem elaboradas diretrizes
de EA para órgãos públicos. A representante do CEED explicou que esta normatização
é atribuição deste Conselho. A representante da SEMA sugeriu, então, que a CIEA
fizesse uma solicitação formal ao CEED, para viabilizar esta norma.
O terceiro e último item da pauta tratou de assuntos gerais. O representante do IBAMA
convidou a todos os membros da CIEA a participarem de uma Oficina de
Reorganização da EA, a ser realizada no dia 24 de abril deste ano. Os participantes
demonstraram interesse, todavia, nesta data, está agendada a próxima reunião da
CIEA. A representante da SEMA solicitou um convite com a programação via e-mail,
para repassar a Lilian Zenker para avaliação. A representante da CIEA na COE, ou
seja, a ARI, informou sobre os problemas de repasse de recursos do Governo Federal
para o Estado e de como isto está dificultando o andamento da Conferência no Estado.
Também esclareceu que participou do Lançamento da Semana da Água, cujo tema é
“O planeta tem sede de consciência”. A representante da UFSM informou que a sua
instituição está realizando curso de EA para professores do Ensino Básico, nas escolas
da região. Enfatizou que os participantes deverão desenvolver projeto na própria escola
que trabalham, abrangendo a comunidade.
Tendo sido finalizada a pauta proposta e não havendo mais manifestações dos
presentes, a representante da titular da SEMA encerrou a reunião. A segunda reunião
ordinária da CIEA-RS 2018 ocorrerá no dia 26 de abril, conforme calendário anual.
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