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Pauta:
 Regimento Interno da CIEA-RS;
 Assuntos Gerais;
A represente da SEMA no Órgão Gestor iniciou os trabalhos, cumprimentando a todos e
relatando sobre a reunião do Consema, que tratou da Resolução que regulamenta o
descarte e destinação final de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio, no RS.
Comentou sobre o interesse do MP pela matéria, mas que há ainda pouca informação
sobre a matéria. É necessário um maior diálogo com a sociedade, no sentido de
informar e sensibilizar. A Fecomércio está divulgando amplamente os sete locais,
existentes em Porto Alegre, adequados para descarte.
A representante da SEMA na CIEA-RS destacou que é fundamental a implementação de
um trabalho de educomunicação, para que haja continuidade nesse processo.
A representante da FIERGS registrou a importância das reuniões ordinárias da
Comissão e destacou as ações de Educação Ambiental como um ponto extremamente
positivo.
Antes de iniciar a pauta proposta, alguns assuntos foram comentados, como a Agenda
A3P, o Programa de Educação Ambiental no Saneamento, em elaboração pela equipe
da ASSEA/SEMA, e que provavelmente seja lançado pelo Governo do Estado, durante
as atividades da Operação Verão.
Foi reiterada a importância da Agenda A3P, uma vez que já foi identificada significativa
redução de resíduos, junto a órgãos públicos que aderiram ao programa.
A Comissão iniciou então o trabalho de revisão e ajustes no seu Regimento Interno. A
representante da Fecomércio começou a apresentação das alterações realizadas até
aquela data. O trabalho de ajuste se deu principalmente no item “Da Composição”, tendo
em vista a supressão de algumas Secretarias Estaduais, bem como junção e criação de
outras.
A representante da FIERGS questionou qual a diferença entre os Conselhos e
Comissão, atentando para o fato de que se procede haver conselhos compondo uma
comissão. A representante da SEMA ressaltou que os Conselhos podem deliberar
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sobre vários assuntos (macro) e que a Comissão delibera somente em seu âmbito.
Com relação à permanência de Conselhos na composição da CIEA-RS, ficou definido
que a representante do Órgão Gestor na SEMA, Sra. Lilian Zenker, agendaria com a
Secretária Adjunta, Maria Patrícia Molmann, sua participação na próxima reunião, a fim
de elucidar dúvidas com foco no aspecto legal da questão.
A representante do Conselho Estadual de Educação, enfatizou a importância da
manutenção do seu Conselho na Comissão, uma vez que o mesmo participa das
reuniões, normatiza e pode realizar o papel de fiscalizador.
Ficou definido que após a conclusão e aprovação dos ajustes do Regimento Interno da
Comissão, será criada a minuta de alteração do Decreto N° 45.501/2008, que trata sobre
a composição da CIEA-RS.
A representante da SEMA comentou sobre a possibilidade de um pré-lançamento do
Programa “Educar para Sanear” (Programa Estadual de Educação Ambiental no
Saneamento), antes da Abertura Oficial do Programa de Verão 2017/2018; a
representante do Órgão Gestor na SEMA apoiou a ideia e registrou o desejo de que, na
mesma data, o novo Decreto do Regimento Interno da CIEA fosse assinado. Após, seria
publicada a nominata da composição.
A representante da ARI registrou que, nos dias 19 e 20 do corrente, a entidade
promoveu o VII Fórum Internacional de Gestão Ambiental, com apoio do Ministério
Público, abordando temas que trazem alternativas viáveis para modificações na nossa
realidade. Ressaltou o excelente nível dos debatesgerados durante o evento e a
participação da Corsan.
Seguiu-se a reunião com ajustes realizados e, ao final, alguns pontos que não seriam
definidos na reunião ficaram para serem analisados na nona reunião ordinária, que
ocorrerá no dia 23/11, conforme calendário anual.
A representante da SEMA no Órgão Gestor agradeceu a presença de todos e encerrou
a reunião.
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