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COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MEMÓRIA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 26 de setembro 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
SEMA: Elaine R. O. Santos
Fecomércio: Katiane Roxo
Suplentes:
Comando Ambiental: Eliandra F. dos Santos
Corsan: Carla de Lima Vasques

Pauta:
1. Leitura da memória da última reunião;
2. Status atual da aplicação do questionário da Educação Ambiental;
3. Finalização do Regimento Interno;
4. Assuntos Gerais.
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A representante do Órgão Gestor na SEMA cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos
com a leitura da memória da última reunião, destacando os compromissos assumidos. A
profa. Marili Maieski Rodrigues salientou que as Coordenadorias da Seduc estão
respondendo os questionários da EA Formal e perguntaram sobre a divulgação dos
resultados. Lilian Zenker esclareceu que os mesmos serão divulgados, via internet, por
ocasião da consulta pública on-line. A representante da Fecomércio, Katiane Roxo,
relatou que os questionários sobre a EA estão sendo enviados e que, até a presente data,
já foram recebidos 192 referentes à EA Não Formal e 479 relativos à EA Formal. Lilian
Zenker enfatizou que foi solicitado aos departamentos da SEMA o encaminhamento do
Questionário da EA Não Formal para as unidades de conservação e para os comitês de
bacia. Considerando a totalidade dos questionários respondidos e sua significância para a
elaboração do Plano Estadual de EA, foi acordado que estes estarão disponíveis para
envio até dia 31/10/2019. Em seguida, Lilian Zenker prestou esclarecimentos sobre o
Decreto 54.733, de 29 de julho de 2019, que atualiza a composição da CIEA. Com base
na orientação dada pelo Dr. Juliano Heinen, da PGE, que explicou que o problema se
limita ao caput do Decreto, o que não prejudica o seu conteúdo e finalidade, o mesmo
será mantido sem alterações. Seguindo a pauta, tratou-se do Regimento Interno da CIEA.
Elaine Santos, representante da SEMA, apresentou o documento discutido no âmbito da
comissão, com a atual composição definida pelo Decreto 54.733/2019. Após a avaliação
dos presentes na reunião, o Regimento Interno foi aprovado na íntegra. A representante
da Fecomércio, Katiane Roxo, fez a divulgação da oficina on line, organizada pelo SESC,
que trata sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Lilian Zenker ainda
mencionou sobre o andamento do Programa de Capacitação Permanente “Diálogos
Ambientais, a Gestão Ambiental Municipal e a Fiscalização”, que ocorrerá nos municípios
de Tramandaí e Porto Alegre, no próximo mês. De outra parte, relatou sobre o seu
trabalho como avaliadora dos projetos da área ambiental, Prêmio Gestor Público,
Sindifisco-RS, destacando a dificuldade dos municípios no preenchimento correto dos
formulários de avaliação. Ficou evidente a falta de conhecimento sobre o que é um
objetivo, o que são indicadores, o que são resultados, etc. Os participantes da reunião
foram unânimes em ressaltar a necessidade de capacitação para a elaboração de
projetos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
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