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COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
MEMÓRIA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
 
 
 
Data: 22 de agosto 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 

Seduc: Sabrina Alves Andriola 

Corsan: Marcia Regina Czichocki 

 

Suplentes: 

ARI: Mário Villas-Bôas da Rocha 

Comando Ambiental: Eliandra F. dos Santos 
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Pauta: 

1. Leitura da memória da última reunião; 

2. Status atual da aplicação do questionário da Educação Ambiental Não Formal; 

3. Relato da Seduc sobre o envio do Questionário da EA Formal; 

4. Apresentação do Decreto 54.733, de 29 de julho de 2019, que atualiza a 
composição da CIEA/RS; 

5. Finalização do Regimento Interno; 

6. Assuntos Gerais. 

A representante do Órgão Gestor da SEMA cumprimentou a todos e iniciou os trabalhos 
com a leitura da memória da última reunião, destacando as decisões e os compromissos 
firmados. Em seguida relatou sobre a situação atual do envio do Questionário da EA Não 
Formal, informando que os municípios pequenos são aqueles que estão respondendo 
mais. Salientou que os questionários já estão circulando há mais de 60 dias e que o 
retorno está aquém do esperado. Informou que os questionários também foram 
repassados para os respectivos departamentos da SEMA, a fim de que as unidades de 
conservação e os comitês de bacias possam responder. A representante da SEMA 
chamou a atenção para algumas incorreções nos encaminhamentos destes questionários. 
Destacou que a Seduc aplicou o teste com o Questionário da EA Não Formal e que outras 
secretarias municipais de educação também estão incorrendo neste equívoco. De outra 
parte, ressaltou que há questionários sendo respondidos por mais de um responsável por 
instituição, como no caso da Corsan.  Neste sentido, a representante da Corsan informou 
que os questionários podem estar sendo respondidos por mais de um facilitador e, neste 
caso, eles não têm o controle. Lilian Zenker afirmou que serão analisadas estas questões 
e que o questionário da EA Não Formal ficará mais 30 dias à disposição para 
preenchimento e envio. A Seduc, representada pela professora Marili Maieski Rodrigues, 
pediu mais 30 dias para enviar o Questionário da EA Formal às coordenadorias regionais, 
pois, neste momento, a sua instituição está em processo de troca de diretorias e 
coordenadorias. Prosseguindo com a pauta, Lilian fez comentários sobre o Decreto nº 
54.733, de 29 de julho de 2019, que atualiza a composição da CIEA, informando que 
assim que o mesmo foi publicado, os decretos Nº 45.501, de 27 de fevereiro de 2008, e o 
N° 40.187, de 13 de julho de 2000 foram revogados. O representante da ARI questionou 
quanto a alguns itens do novo decreto e da falta de discussão prévia com a comissão. 
Solicitou também que os decretos revogados sejam enviados para avaliação dos 
membros da CIEA. A professora Marili também salientou que muitos membros não estão 
comparecendo às reuniões. Lilian sugeriu que os questionamentos sejam enviados por e-
mail para posterior apreciação e registro. Sendo assim, foi estabelecido que os membros 
da CIEA irão receber o novo decreto, bem como aqueles que foram revogados para 
análise e comentários. Após as considerações feitas, será enviado ofício do Órgão Gestor 
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para as instituições da CIEA indicarem ou ratificarem seus representantes. Retomando a 
pauta, Lilian perguntou à representante da Corsan sobre o lançamento do App H2Oje. Foi 

informado que a previsão é de lançamento na 42ª Expointer.  Lilian ainda mencionou sobre o 
andamento do Programa de Capacitação Permanente Diálogos Ambientais, a Gestão 
Ambiental Municipal e a Fiscalização, que ocorrerá nos municípios de Pelotas, Caxias do 
Sul e Porto Alegre. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.  


