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 COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 MEMÓRIA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

Data: 26 de julho de 2018 

Hora: 14h 

Local: SEMA 

Titulares: 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EA 

Lilian Maiara Zenker 

COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EA 

ARI: Marta Busnello 

Consema: Cylon Rosa Neto 

Emater: Maidi Scneider 

Fiergs: Marilene Conte 

SEMA: Elaine Oliveira Santos 

Suplentes: 

CABM: Eliandra Santos 

Famurs: Ana Amélia Schreinert 

Fecomercio: Maria Augusta Kämpf 

Seduc: Sandra Polino 

 

Presentes: 

Corsan - Alice Cardoso; Carla Vasques 
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    Pauta: 

 Encaminhamentos referente à Minuta do Programa Estadual de Educação 
Ambiental no Saneamento (PEASAN, “Educar para Sanear”); 

 Relato sobre a V CNIJMA; 

 Relato sobre reunião realizada no CAOMA/MP acerca da CIEA-RS, com a 
participação do Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental; 

 Assuntos gerais. 

 

A representante do Órgão Gestor, Sra. Lilian Zenker cumprimentou a todos, informou 
que inverteria a sequência da pauta e em seguida passou a relatar a reunião ocorrida 
no Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente – Caoma/MP. O 
Promotor de Justiça e Coordenador do Caoma, Dr. Daniel Martini solicitou a presença 
das representantes da SEMA e Seduc, por meio do Órgão Gestor, a fim de obter 
informações sobre a Educação Ambiental, no Estado (formal e não-formal) e, 
especificamente, sobre a CIEA-RS e as ações desenvolvidas. Os questionamentos 
apontados na reunião já haviam sido levantados pelo Promotor, via ofício e, após 
resposta recebida, foi agendada a reunião; Sra. Lilian Zenker informou que o Dr. Martini 
destacou o Plano Estadual de Educação Ambiental (PlanEA-RS). Sendo assim, 
esclareceu ao Promotor que a continuidade da elaboração deste Plano se dará com 
recursos humanos próprios e seria a pauta desta 4ª reunião ordinária da CIEA; 
Informou ao MP que foi elaborado um Termo de Referência, em 2009, dividido em 
etapas, e que uma empresa de consultoria foi contratada para elaborar a metodologia 
de investigação para o diagnóstico da Educação Ambiental no RS; salientou que a 
empresa vencedora da licitação entregou um produto apenas, relativo a uma das 
etapas. Na sequência, com base em algumas diretrizes estabelecidas no produto 
entregue, algumas secretarias estaduais, com o apoio financeiro da iniciativa privada, 
elaboraram e executaram Programas de Educação Compartilhada. Havia recursos para 
utilização no Plano, porém na gestão anterior houve um vácuo nas atividades da CIEA, 
em função da ausência de indicação de representantes para o Órgão Gestor, 
resultando em descontinuidade no processo de elaboração do Plano, bem como a não 
utilização do recurso para este fim. De outra parte, explicou ao Promotor em pauta que 
a CIEA elaborou, em 2017, um instrumento para avaliação de projetos de educação 
ambiental, ferramenta importante, tendo em vista que muitos projetos não seguem as 
diretrizes adequadas da legislação específica, e que o instrumento vai instruir o Termo 
de Referência da Educação Ambiental, no contexto do Licenciamento Ambiental como 
condicionante de empreendimentos que envolvam o saneamento básico. Referiu, 
ainda, os trabalhos desenvolvidos pela Comissão junto aos Comitês de Bacias, as 
Unidades de Conservação e nas capacitações dos Municípios, além da elaboração da 
minuta do Programa Educar para Sanear. O Coordenador do Caoma/MP foi convidado 
para a reunião do próximo mês de setembro, a fim de conhecer as instituições que 
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compõem a CIEA-RS. Lilian Zenker registrou, ainda, que esclareceu o papel dos 
órgãos gestores, estadual e nacional, e posteriormente os municipais, qual seja, o de 
coordenar, através das Secretarias de Meio Ambiente e Educação a Comissão 
Interinstitucional de Educação Ambiental, que é integrada por representantes de 
diversos órgãos, organizações e instituições públicas e privadas, além de 
representantes da sociedade civil, tendo como atribuição assessorar ao Órgão Gestor. 
A representante da Seduc ressaltou que, desde a época da vigência do PEAC ( 
Programa de Educação Ambiental Compartilhada), a Secretaria de Educação trabalhou 
em parceria com a SEMA; escolas integrantes do Programa Escolas Abertas 
participaram operacionalmente do PEAC, com a Seduc na avaliação dos projetos 
apresentados. Além de trabalhar com Educação Ambiental, houve um envolvimento em 
outros processos do PEAC, como na contratação da Consultoria, através do Órgão 
Gestor formado pelas duas Secretarias com a participação da Seduc na EA formal. 
Informou que a sua Secretaria possui 30 Coordenadorias Regionais de Educação 
(CREs), que são assessoradas pela Seduc no trabalho com as escolas, buscando a 
unidade entre instituições de ensino e coordenadorias; salientou que a contribuição 
encaminhada com relação à minuta do Peasan, cita a parceria inclusive na elaboração 
do PlanEA. Por meio dos relatórios encaminhados pelas assessorias das CREs, a 
Secretaria toma ciência do que ocorre nas escolas. Ressaltou a dificuldade de aplicar 
determinadas ações por falta de recursos humanos e descontinuidade nos projetos; 
são muitas as demandas e a ideia é resolver da maneira mais rápida possível. O 
representante do Consema sugeriu a elaboração de um Projeto Piloto para 
estabelecimento de diretrizes e colocou-se a disposição para trabalhar na definição dos 
indicadores, a fim de que o andamento da execução seja medido, bem como se os 
objetivos estão sendo atingidos, pois entende que o que não é medido, não é 
gerenciado; relatou que fez parte da CTPEA do Consema e que a câmara foi 
desativada por descontinuidade das ações; A representante da Emater citou a estrutura 
da Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação) que tem representação no 
Estado; A representante titular da SEMA comentou que a SEMA, na gestão anterior, 
contratou a Fundação Getúlio Vargas para elaboração de um programa de 
acompanhamento online de macroprocessos, contendo indicadores de desempenho, 
para que técnicos e chefias pudessem acompanhar o desenvolvimento das atividades 
realizadas. Todavia, este programa não foi mais utilizado, com a mudança de governo. 
A representante do Ógão Gestor/SEMA relatou que muitas vezes os Planos Políticos 
Pedagógicos são elaborados e apresentados, mas que a fiscalização da execução dos 
Projetos não é efetiva; ressaltou que é um processo que precisa ser institucionalizado e 
não pessoal. Quanto à Educação Ambiental formal, o primeiro ponto é estar em 
consonância com a Política Estadual de EA. Para realizar, é preciso planejar; sugeriu a 
elaboração de um PlanEA enxuto e, dentro dele, buscar um projeto piloto. O órgão 
gestor poderia realizar com o apoio da CIEA-RS. Criar um Projeto Piloto com 
indicadores. A Sra. Lilian Zenker comentou que, na reunião ocorrida no Caoma/MP, 
ficou definido que o MP vai fiscalizar o que estará sendo realizado; relatou que estava 
presente nessa reunião o Diretor do Departamento das Coordenadorias Regionais da 
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Seduc, Sr. Carlos Norberto Fraga; Sra. Lilian Zenker mencionou que os participantes 
da reunião foram informados da existência de expediente instaurado pelo CAOMA para 
acompanhar a situação da educação ambiental no Estado do Rio Grande do Sul, ou 
seja, já há uma fiscalização; realizou a leitura da memória da reunião ocorrida no 
Caoma/MP. Informou que, em 60 (sessenta) dias, o CAOMA encaminhará solicitação 
de informações ao Órgão Gestor sobre os encaminhamentos acerca da discussão 
quanto a elaboração do PlanEA, no âmbito da CIEA; Assim, sugeriu a criação de um 
GT para avaliar e trabalhar no Projeto do Plano, para que na reunião de setembro a 
Comissão possa apresentar uma minuta ao Dr. Martini. A representante da SEDUC 
salientou a importância de visualizar a abrangência das instituições da CIEA-RS no 
Estado, para trabalhar o Plano. Nem todas as instituições Estaduais estão na CIEA-RS. 
Lilian Zenker frisou ser importante a participação de universidades no GT. Tentar trazer 
a Secretaria do Planejamento para auxiliar. Representante da ARI relatou que o GT 
que trabalhou na elaboração do Instrumento de Avaliação para Projetos de Educação 
Ambiental foi formado por três instituições, sendo uma delas a ARI. Dessa forma, foi 
formado o GT que trabalhará o PlanEA com as seguintes representantes: Elaine 
(SEMA), Sandra (Seduc), Alice (Corsan), Maidi (Emater), Maria Augusta (Fecomércio); 
A representante da SEMA sugeriu que a reunião do GT ocorra daqui há quinze dias, 
para que haja tempo de buscar referências para trabalhar na minuta a ser trabalhada 
com os demais membros da CIEA, na próxima reunião; Corsan solicitou um tempo na 
reunião da Comissão para apresentar seus Projetos de  EA; Lilian Zenker comentou 
que a proposta do PlanEA deverá ser desenvolvida a partir do Projeto que a CIEA-RS 
elaborou anteriormente; A representante da SEMA sugeriu que o GT enviasse por e-
mail a proposta concebida à Comissão, para conhecimento e troca de ideias; O GT 
apresentará o trabalho tanto para a CIEA como para o MP, assim sendo, o 
encaminhamento de sugestões é bem importante. Lilian Zenker comentou que na 
reunião de agosto o GT apresentará o andamento do trabalho; Ficou definido que a 
Secretaria Executiva da CIEA encaminhará à Comissão o Projeto do PlanEA-RS, para 
conhecimento e contribuições; 
Dando seguimento à pauta proposta, a representante da ARI relatou que foi indicada 
para representar a CIEA-RS na COE (Comissão Organizadora Estadual), que 
participou de todo o processo estadual e que, pela ausência de um fiscal, trabalhou 
junto aos estudantes que apresentaram os projetos; foram selecionados 19 trabalhos 
para etapa nacional. Projetos específicos, bonitos, simples, mas de grande 
abrangência. Na semana da viagem para São Paulo, no entanto, foi impedida de viajar 
por conta de uma pneumonia; ressaltou que a CIEA-RS foi bastante citada na etapa 
estadual da conferência; encaminhará à Comissão vídeo com imagens da Conferência; 
A Sra. Sandra Polino relatou que na I Conferência Nacional para o Meio Ambiente 
representou a Seduc, que participaram cinco instituições e multiplicadores, registrou 
que cada edição apresentou um tema específico. A Seduc, por meio das 
Coordenadorias de Educação, mobilizou e divulgou a conferência; a representante da 
ARI relatou que as conferências demostram o que as escolas definem em seu 
planejamento e que o regulamento da etapa estadual foi realizado pela Comissão 
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Organizadora Estadual, respeitando o da nacional. Sra Sandra Polino informou que a 
faixa etária foi limitada para a participação como fiscal nas conferências. Grupo jovem 
permitido estava na faixa etária entre 15 e 29 anos. O processo foi muito bonito, os 
jovens receberam estímulo da Seduc, mas foi também bastante complexo. Comunicou 
que o recurso financeiro disponibilizado não pode ser utilizado na integralidade, em 
função da burocracia e da escassez de recursos humanos para elaboração de 
propostas. Salientou a mudança que esse processo realiza nos jovens participantes, 
uma vez que, graças aos projetos escolhidos, seus municípios passam a ser 
conhecidos. Eles são recebidos como heróis quando chegam em suas cidades e 
passam a palestrar e efetivamente agir como um multiplicador. Sra. Marta Busnello 
registrou o trabalho desenvolvido por um aluno da Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (Fabico) da Ufrgs, premiado no exterior, que começou a ser desenvolvido 
em seu município. A representante da ARI sugeriu que o recurso financeiro que restou 
possa ser utilizado para divulgação dos trabalhos da Conferência. Seria a 
Educomunicação na prática. Comentou o trabalho desenvolvido por um aluno indígena 
que, a partir da mobilização da tribo, convenceu o cacique a reunir-se com os 
fazendeiros, no sentido de que o entorno do poço do qual extraíam água fosse 
preservado e mantido limpo, a fim de que a água permanecesse apta para consumo. A 
representante da Seduc relatou que o recurso pode ser utilizado para esse fim e que já 
questionou Brasília se pode utilizá-lo. Seguindo a pauta proposta para a reunião e a 
pedido da Sra. Lilian Zenker, a representante da SEMA relatou que havia sido 
solicitado na última reunião da CIEA o encaminhamento final de contribuições, para a 
Minuta do Programa de EA no Saneamento. No entanto, somente o Cevs encaminhou 
contribuições pertinentes. A ARI e a Famurs também enviaram as suas solicitações, as 
quais foram avaliadas, tendo-se atentido o questionado pela primeira; informou que 
após os  ajustes feitos ao texto, o documento foi encaminhado para a Secretária 
Adjunta da SEMA e Presidente do Consema, Maria Patrícia para avaliação jurídica E, 
também, para considerações da Secretaria Executiva do CRH, tendo-se em conta o 
envolvimento dos comitês. A Sra. Lilian Zenker comentou sobre a importância do 
envolvimento das Secretarias Estaduais na execução de um Programa de Estado; sem 
as Secretarias não há Programa de Estado, Governo não é Estado. A representante da 
Seduc se propõe a perguntar aos municípios sobre saneamento para fazer algo 
operacional. Informou que a não tema da Semana da Água deste ano é o saneamento.  
A Sra. Lilian Zenker informou sobre o lançamento de uma exposição do MP, na data de 
hoje, alusiva a Semana da Água; salientou que a SEMA não tem ação específica, mas 
que está apoiando na logística de alguns trabalhos. Informou sobre a meta de 
lançamento do Programa de EA no Saneamento (Peasan) em outubro e assinatura do 
Decreto deste Programa na Semana Interamericana da Água; 
 
Assuntos Gerais: 
 
A Sra. Lilian Zenker comentou que, na questão da situação que se apresentou em  
Santa Maria, ficou comprovado que o problema é hídrico a falta da manutenção das 



 

                                        
 

SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Órgão Gestor da Política Estadual de Educação Ambiental do Rio Grande do Sul 
Av. Borges de Medeiros, 261 – 14º andar – Porto Alegre/RS-CEP: 90020-021 

Fone (51) 32888164, E-mail: comissao.ciea.rs@gmail.com 
Av. Borges de Medeiros, 1501 – Porto Alegre/RS-CEP: 90119-900 

Fone (51) 32884813, Fax (51) 32884873 

 

caixas d’água pode ser um veículo de contaminação, já passaram de 600 casos, a 
Fepam foi chamada para participar de reunião de mobilização. A Sra. Lilian Zenker 
convidou os presentes a participarem da reunião da Câmara Técnica de Controle da 
Qualidade Ambiental, CONSEMA, em agosto, quando será avaliada a minuta de 
proposta de resolução sobre EA no licenciamento.  
Tendo sido finalizada a pauta proposta e não havendo mais manifestações dos 
presentes, a representante da Sema na Órgão Gestor encerrou a reunião. A quinta 
reunião ordinária da CIEA-RS 2018 ocorrerá no dia 23 de agosto. 
 

 


