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Data: 27 de junho de 2019 

Hora: 14h 

Local: Auditório da SEMA 

 

 Titulares: 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA 

SEMA: Lilian Maiara Zenker 

Seduc: Marili Maieski Rodrigues 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA 

Corsan: Marcia Regina Czichocki 

SEMA: Elaine R. O. Santos 

UFSM: Venice Teresinha Grings 

 Suplentes: 

Fecomércio: Maria Augusta Kampf 

Corsan: Carla de Lima Vasques 

Famurs: Ana Amélia Schreinert 

 Convidados: 

Seduc: Sabrina Alves Andriola 

Emater: Thaís Michel 
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Pauta: 

1. Continuidade da Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental; 

2. Avaliação da atividade na Semana Estadual do Meio Ambiente; 

3. Assuntos gerais. 

A representante do Órgão Gestor na SEMA cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos, 
destacando o primeiro item da pauta da reunião. Para tanto, fez uma apresentação sobre 
o PlanEA, iniciado em 2008 e que, devido às mudanças de governo no período, não 
evoluiu. O processo foi retomado em 2018, com a criação do GT da CIEA, responsável 
por preparar uma proposta metodológica para a etapa do diagnóstico. Este GT sugeriu a 
utilização de um questionário, para avaliar a situação da EA no estado, e os membros da 
CIEA recomendaram que fossem dois: um para EA Formal e outro para EA Não Formal. 
Os ajustes foram feitos, a CIEA aprovou e, no final do ano passado, a decisão tomada foi 
que algumas entidades membros da CIEA fariam a sua validação, testando a ferramenta, 
que foi desenvolvida na plataforma Google Forms. Apenas três entidades fizeram os 
testes, a Fecomércio, a Emater e o Comando Ambiental. Na reunião anterior da CIEA, 
ocorrida no mês anterior, foi decidido que a Seduc iria aplicar o questionário da EA 
Formal. A professora Marili explicou que não foi possível realizar esta tarefa, mas que irá 
providenciar a sua validação no âmbito da Seduc. Lilian Zenker enfatizou a importância 
das prefeituras para viabilizar o preenchimento dos questionários. Também salientou que 
a elaboração do PlanEA é uma demanda do Ministério Público. As representantes da 
SEMA e da Fecomércio, que participam do GT do PlanEA, esclareceram sobre a 
facilidade do preenchimento dos questionários, bem como das vantagens da utilização da 
plataforma Google Forms, visto que será possível gerar relatórios, gráficos e mapas para 
ilustrar os dados levantados. Explicaram sobre a consulta pública online, que irá contribuir 
para a validação dos resultados obtidos. A ideia é que estes resultados sejam 
disponibilizados de forma atrativa para o usuário, mediante tecnologias modernas de 
divulgação. Quanto à audiência pública, foi sugerida uma parceria com o MP para sua 
realização e promoção. Sendo assim, foi DELIBERADA a elaboração do documento oficial 
do Órgão Gestor da CIEA, no qual deve constar a importância do preenchimento dos 
questionários sobre a situação da EA no estado, para que cada entidade membro da 
comissão envie aos seus parceiros, dando início, assim, à aplicação dos questionários.  
Logo em seguida, Lilia Zenker comentou sobre a importância dos membros da CIEA se 
apropriarem do conteúdo da Resolução 02/2012, que trata das Diretrizes Nacionais de 
Educação Ambiental no âmbito formal, especialmente para os representantes da 
educação. Com referência ao segundo item da pauta, foi solicitada aos participantes da 
reunião uma breve avaliação da atividade realizada pela CIEA, por ocasião da Semana 
Estadual do Meio Ambiente. A representante da Emater manifestou desapontamento, uma 
vez que sua instituição não teve tempo para apresentar seus trabalhos na área de EA. A 
representante da SEMA elogiou o trabalho do GT, que se esforçou para realizar um 
evento em tão curto prazo e agradeceu a Emater por ter sido a anfitriã e por seu empenho 
na divulgação do mesmo. Destacou positivamente a apresentação do MP, a participação 
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da presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da AL e os dados relevantes 
trazidos pela representante da Secretaria da Saúde. Todavia, lamentou que entidades que 
desenvolvem trabalhos notáveis na área da EA não tenham tido tempo suficiente para 
fazer a sua apresentação. Também colocou que o formato escolhido, com muitos 
painelistas, sem a oportunidade do debate, talvez não seja o mais adequado. A 
divulgação, a seu turno, não foi satisfatória. A representante da Fecomércio destacou 
como ponto negativo a falta de controle no tempo das apresentações, o formato do 
evento, que se tornou muito cansativo, o que promoveu o seu esvaziamento no final e a 
ausência da representante do Órgão Gestor na SEMA. Para o próximo ano sugeriu que a 
CIEA se planejasse com antecedência, para possibilitar uma boa divulgação. A Profa. 
Marili considerou inoportuna a crítica recebida ao Órgão Gestor, justamente em um 
evento cujo formato não ensejava o debate. As representantes da Corsan também 
lamentaram a falta de tempo, que impossibilitou a divulgação das suas ações de EA. A 
Secretária Executiva da CIEA sugeriu que, para um próximo evento, os palestrantes 
enviem, antecipadamente, para a CIEA as suas apresentações. Lilian Zenker pediu 
desculpas, mais uma vez, por não ter podido ficar, uma vez que tinha sido designada pelo 
Secretário da SEMA para representá-lo em outro evento, em Caxias do Sul, na mesma 
data. Chamou a atenção dos membros da CIEA que o acordado era que cada entidade 
levasse de cinco a dez pessoas para participar, o que de fato não aconteceu. A 
representante da SEMA enfatizou que é muito importante a todo membro da CIEA, 
considerando o atual momento sombrio para a área de meio ambiente em todas as 
esferas, ter um real compromisso com a sua função de mobilizar sua entidade, tendo-se 
em conta o que é construído e decidido no âmbito da Comissão. Nos assuntos gerais, foi 
divulgada pela FAMURS a 3ª Edição do Prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal, que 
será entregue por ocasião do 39°Congresso dos Municípios do RS. Lilian Zenker foi uma 
das avaliadoras dos trabalhos. A representante da Fecomércio divulgou o projeto 
“Conexão de Ideias 2019”, que é uma iniciativa do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, 
em parceria com sindicatos empresariais locais. O projeto tem por objetivo promover, em 
diversas cidades gaúchas, palestras com temáticas relativas à educação, 
sustentabilidade, bem-estar, criatividade, inovação e superação. Todos os membros da 
CIEA são convidados a participar, basta acessar o respectivo link. As representantes da 
Corsan referiram sobre o desenvolvimento do “H2Oje”, feito em parceria com a Splora, 
uma empresa que utiliza ferramentas tecnológicas para desenvolver soluções. Trata-se de 
um sistema integrado que reúne informações e alerta sobre sustentabilidade hídrica, que 
pode ser acessado em um Portal, no qual estarão disponíveis um Aplicativo Mobile, uma 
série de desenhos animados e games interativos sobre o tema. A Corsan aguarda agenda 
do Governador para lançar este sistema. A SEMA e a Seduc tiveram a oportunidade de 
conhecer este produto, que se destaca pela qualidade, interatividade e atratividade, sendo 
bem compatível com as demandas atuais da sociedade. Após estes relatos, Lilian Zenker 
encerrou a reunião distribuindo CD’s do Programa Estadual de Educação Ambiental 
Compartilhado e das monografias do curso de especialização em Gestão Ambiental da 
UFSM, aos presentes à reunião. 

 


