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COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MEMÓRIA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 
 
 
 
Data: 25 de abril de 2019 

Hora: 16h 

Local: SEMA 

 

Titulares: 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA 

SEMA: Lilian Maiara Zenker 

Seduc: Sandra Garcia Polino 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA 

SEMA: Elaine R. O. Santos 

Corsan: Márcia R. Czichocki 

Famurs: Marion Luiza Heirrich 

Fecomércio: Katiane Roxo 

Fiergs: Joseane Machado de Oliveira 

Suplentes: 

Corsan: Carla de Lima Vasques 

CABM: Eliandra Fátima dos Santos 

UERGS: Daniela Cristina Limberger 

ARI: Mário Villas-Bôas da Rocha 

Emater: Clarice Vaz Emmel Bock 
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Pauta: 

1. Planejamento para o ano de 2019; 

2. Plano Estadual de Educação Ambiental; 

3. Semana Estadual do Meio Ambiente de 2019; 

4. Relato da Oficina "Monitoramento e Indicadores da Política de Educação 

Ambiental"; 

5. Assuntos gerais. 

A representante do Órgão Gestor na SEMA cumprimentou a todos e solicitou uma rodada 
de apresentação, considerando a presença de novos membros na CIEA-RS. Em seguida, 
explicou as razões do adiamento da 1ª Reunião Ordinária da Comissão: participação no 
processo de seleção do “Prêmio Expressão de Ecologia” e a demora na indicação do 
representante da Seduc no Órgão Gestor. Declarou que agora está integralmente na 
Coordenação da Assea/SEMA. Esclareceu que a CIEA-RS ainda se encontra sem 
secretária-executiva, mas já há uma indicação para este cargo. Salientou que o Secretário 
da SEMA quer reforçar a ação da EA, na gestão do meio ambiente do estado. Sandra 
Polino (Seduc) aproveitou para enfatizar que, este ano na sua instituição, haverá mais 
autonomia para proposições. Que foi elaborado um Plano de Trabalho para acompanhar 
as escolas nas ações de EA Formal. Também explicou que estão finalizando um 
Programa de EA, que irá requerer a parceria da CIEA, especialmente da SEMA, e que 
será apresentado a todos os membros em momento posterior. Lilian Zenker colocou como 
metas do Planejamento da CIEA: 1) Decreto da composição: explicou que já foi feita a 
minuta com os ajustes necessários, em face da atual estrutura do Governo; quando 
estiver tramitando o documento em pauta, serão enviados ofícios para a alteração e/ou 
confirmação das indicações dos membros da Comissão, para publicação em Diário Oficial 
do Estado. 2) Regimento Interno: conclusão do documento; 3) Reuniões Extraordinárias: 
será imprescindível a convocação de reuniões extraordinárias, em decorrência do 
adiamento das reuniões no início do ano; das demandas do PlanEA; e de outros 
trabalhos, lembrando que as ordinárias ocorrem, normalmente, na quarta quinta-feira de 
cada mês. Quanto ao PlanEA: serão retomadas as atividades, destacando que o 
Ministério Público tem cobrado do Estado a elaboração deste instrumento de EA; apenas 
a Emater fez o teste para averiguação da funcionalidade dos questionários, que serão 
utilizados para formulação do diagnóstico da situação da EA Formal e Não Formal no RS. 
Elaine Santos (SEMA) enfatizou a necessidade de recompor o GT do PlanEA, tendo-se 
em conta a alteração recente de membros da Comissão. Enfatizou ser imperativo que as 
entidades se comprometam com a aplicação dos questionários. Sandra Polino explicou da 
dificuldade em testar a ferramenta, em face do período de férias escolares. De outra 
parte, salientou que a Seduc tem um Termo de Cooperação com o Instituto Venturi, o qual 
elaborou um instrumento para a avaliação da EA Formal no estado, devendo o mesmo ser 
levado em conta. Lilian Zenker destacou que os questionários foram elaborados pela 
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CIEA. Elaine Santos perguntou quando a Seduc irá avaliar o produto final apresentado 
pelo Instituto Venturi. Ressaltou, ainda, que os questionários foram construídos de forma 
participativa, no âmbito da Comissão. Sendo assim, sugeriu que estes sejam testados e, 
posteriormente, se for o caso, complementados pelo trabalho desenvolvido por aquele 
instituto. Esclareceu como foi todo o processo de elaboração dos questionários e reforçou 
a participação da Famurs, para que os mesmos sejam aplicados nos municípios rio-
grandenses. Desta forma, ficou definido que as seguintes instituições irão fazer o teste de 
validação da ferramenta, em um prazo máximo de 30 dias: Seduc, Uergs, Corsan, Senai e 
Sesc. Elaine Santos explicou que o tamanho do universo amostral, para aplicação da 
ferramenta, será discutido primeiramente no GT e, depois, em reunião da CIEA. O GT do 
PlanEA será formado pelas seguintes instituições: SEMA, Fecomércio, Corsan e Seduc. 
Para a Semana do Meio Ambiente, Lilian Zenker propôs que a CIEA assuma o evento, 
fazendo uma programação independente do que for desenvolvido pelos seus membros. 
Será uma forma de divulgar a Comissão, considerando o momento especial de 20 anos 
de existência da SEMA e 30 anos da Fepam. Mário da Rocha (ARI) objetou, afirmando 
que o Estado não pode transferir para a CIEA esta tarefa e que há questões ambientais 
contundentes, na atualidade, que carecem de esclarecimento do Poder Público, como a 
mineração de carvão em Guaíba, a poluição e outros problemas. Elaine Santos colocou 
que a CIEA pode demandar do Estado respostas a estas questões. Sandra Polino sugeriu 
que a SEMA apresente as suas ações sobre os temas ambientais. Mário da Rocha 
recomendou que a CIEA envie uma Recomendação à Assea, no sentido de alertar o 
Governo do Estado sobre a relevância dos 20 anos da SEMA e 30 anos da Fepam e que 
seja feito um balanço destes anos, no que concerne à EA. Clarice Bock (Emater) propôs a 
formação de um GT para tratar sobre a Semana do Meio Ambiente. Então ficou definido 
que as seguintes instituições comporão este GT: ARI, Emater, Seduc e Corsan. Lilian 
Zenker fez um breve relato da oficina "Monitoramento e Indicadores da Política de 
Educação Ambiental", promovida de forma conjunta pelo MMA e pelo MEC, por meio da 
ANPPEA - Articulação Nacional de Políticas Públicas de Educação Ambiental. A ANPPEA 
e o FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental elaboraram as dimensões dos 
indicadores, com a contribuição de várias instituições, sendo a Prefeitura Municipal de 
Taquara a grande colaboradora do RS. O Estado deverá inserir as instituições que 
desenvolvam EA Formal e Não Formal, no Cadastro da PPEA – Políticas Públicas de 
Educação Ambiental. Para tanto, deverá promover uma Oficina para os membros da 
CIEA, repassando o conteúdo dos “Indicadores de Avaliação e Monitoramento de 
Políticas Públicas” e orientando sobre a inserção das instituições no cadastro acima 
referido. Esta oficina deverá ser ministrada em conjunto com o Ibama, a P.M. de Taquara 
e a UC Aparados da Serra. A data final para a inclusão no cadastro é 30 de maio deste 
ano. Sendo assim, deverá ocorrer uma Reunião Extraordinária da CIEA, para a realização 
desta oficina, em cerca de 15 dias após o término da presente reunião. Foi definida a data 
do dia 09 de maio, das 9h às 17h, com a sugestão que ocorra no Jardim Botânico, em 
POA/RS. Lilian Zenker deverá contatar com as demais instituições parceiras na 
ministração da oficina, confirmando data e local. Assuntos Gerais: Mário da Rocha 
solicitou à CIEA a divulgação do “9° Fórum Internacional de Gestão Ambiental”, promovido 
pela ARI, que será realizado no período de 03 a 04 de outubro do corrente. O tema será a 
poluição dos recursos hídricos e seus impactos. Lilian Zenker solicitou aos membros 
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informações sobre a base legal da frequência e periodicidade das Conferências de Meio 
Ambiente, uma vez que precisa responder aos municípios sobre esta questão. Mário da 
Rocha se prontificou a verificar. Tendo sido finalizada a pauta e não havendo mais 
manifestações dos presentes, a reunião foi concluída. 

 


