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Q1: Título do projeto ambiental participante: Criação e Restauração de Acervo Natural , Cultural 
e Histórico de Lindolfo Collor. Centro Ambiental e 
Museu CEALINDO

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Educação Ambiental

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Prefeitura Muniicpal de Lindolfo Collor
Setor de atuação: Órgão Público
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 26/03/1992

Q4: Informações de contato:
Endereço: Av Picada Capivara
Bairro: Centro
Cidade: Lindolfo Collor
Estado: RS
CEP: 93940 000
Telefone com DDD: 51 35521444

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Andrea Fabiane Enzweiler
Cargo: coordenadora de meio ambiente
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 51 91843030

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 08:37:16sexta-feira, 7 de novembro de 2014 08:37:16
Última modificação:Última modificação:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:13:09sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:13:09
Tempo gasto:Tempo gasto:  01:35:5201:35:52
Endereço IP:Endereço IP:  177.147.19.50177.147.19.50

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#97
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Andrea Fabiane Enzweiler
Cargo: coordenadora de meio ambiente
E-mail: deiaenzweiler@hotmail.com
Telefone com DDD: 51 91 84 3030

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 05/06/2014

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

05/06/2016

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 2
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 1291
Famílias 5227

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de Lindolfo Collor  através das Secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação e 
Cultura, Agricultura e Meio Ambiente, Fazenda, Administração , Obras. 
Parceiros Privados: Formax Componentes para Calçados - SL, Grupo Milu- LC, Couro e Arte- LC´, Acinplás- 
EV, Casa Flor- NH, S.Suzuki Ivoti, Suzuki Recicladora-EV, Wiwa Bordados-Ivoti, ARQBIO Ivoti. Parceiros 
institucionais: Yázigi -EV, Vitrine-Eco- Ivoti, Universidade Feevale-NH.

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A realidade que encontramos na grande maioria das cidades , se faz presente na comunidade de Lindolfo 
Collor. Há poucas possibilidades de promoção e divulgação de laboratórios , salas e espaços verdes, fatores 
importantes para apresentar de modo real a realidade local, para ensinamentos nas áreas das ciências e 
meio ambiente, que possam ser  aliados a estas questões, partilhar a história e seus costumes de forma 
participativa e desvendar a história cultural e ambiental  de forma prazerosa, lúdica e interativa. Desta forma 
a criação de um espaço que promova o empoderamento , de nossa população e forme consciência individual 
e social a partir de materiais  e espaços de uso coletivo e de memórias individuais da sociedade.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

De acordo com a Legislação : Art 1° Consideram-se museus, para fins desta Lei, as Instituições sem fins 
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expo~em, para fins de preservação, estudo 
pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, Artísitico, cientifico, 
técnico, ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 
desenvolvimento. Aliados a esta premissa vislumbramos no município de Lindolfo Collor a criação de um 
espaço que proporcionasse um papel educativo, participativo da comunidade, nas questões sociais, 
ambientais, saúde e patrimônio cultural. Onde o próprio espaço escolhido é fonte cultural de importante 
relevância para a história do município e do Estado. Por se tratar de um local  histórico ,em zona rural, 
promoverá a interação da população urbana e rural, contemplando saberes e promovendo os espaços 
inativos , com grandes possibilidades de utilização. Desta forma o município criou um acervo a ser utilizado 
por toda a comunidade escolar, além da população local e cidades vizinhas.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

O município de Lindolfo Collor em sua área rural, foi beneficiado a muitos anos atrás com as conhecidas 
BRIZOLETAS, " as escolas foram projetadas para que nenhum rincão ficasse sem um local de estudo para as 
crianças. Padronizadas em sua arquitetura simples, quase rústica, elas são conhecidas como Brizoletas, em 
referencia a Leonel Brizola (1922-2004). Foi ele quem mandou esgue-las durante seu mandato como 
governador, entre 1959 e 1963. Sua intenção era varrer o analfabetismo do estado. Frente a esta questão 
identificamos um local com uma história própria, de grande interesse para o patrimônio histórico em desuso e 
abandono. A recuperação do espaço físico é a prioridade, para demonstrar através delas a história e 
incentivar os cuidados com o patrimônio como recurso estratégico, valorizando o exercício da cidadania para 
a melhoria da qualidade de vida social e pessoal de indivíduos e coletividades. A criação inicial de um acervo 
possibilitará o conhecimento e, levará a comunidade a memorizar suas raízes e histórias, em um local 
provido de um amplo espaço com  muita vegetação, muitas áreas de convívio , que poderão ser utilizadas em 
atividades   ambientais  e,  principalmente um pequeno Museu, onde a sede é sua própria história. O objetivo 
geral: envolver toda a comunidade com o Centro Ambiental e Museu  se apropriando e participando de 
causas sociais e ambientais a fim de oportunizar às comunidades estudantis e em geral, o acesso à cultura 
museológica, de forma simples e participativa. Objetivo especifico: promover a troca de saberes popular e 
cientifico com a comunidade local, promovendo a solidariedade e compartilhamento da cultura e acervos 
locais para mostrar nossa história. Oportunizando o contato com as peças , ornamentos, animais, acervos 
naturais, desmistificando crenças e promovendo a curiosidade, a fim de promover a conservação ambiental e 
a consciência para a manutenção do patrimônio natural e histórico. Apoiando e desenvolvendo ações que 
auxiliem a troca de experiências educativas entre a comunidade e as escolas.  Desta forma criando para o 
município de Lindolfo Collor um espaço informal , cultural e educativo  de  forma simples e em contato  direto 
com a natureza .A implantação e utilização deste local, promoverá para toda a comunidade de Lindolfo Collor 
uma opção de estudos, lazer e orgulho junto a natureza e a história do local.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Os resultados alcançados com o projeto desde o seu inicio: 
Projeto de recuperação da BRIZOLETA E Centro ambiental;
Reforma e ampliação da Brizoleta;
Confecção do acervo técnico cultural e ambiental;
Inauguração e Abertura do CEALINDO;
Contratação de mão de obra ;
Formulação de Parcerias
Desde a sua implantação recebe visitas orientadas através de uma bióloga e uma veterinária, além de servir 
de estágio de um aluno de Biologia . O local recebe a visita das escolas e comunidade em geral. Além de 
servir diariamente de local de estudos e de descobertas de um grupo de adolescentes, e crianças do CRAS. 
Onde diariamente realizam atividades que envolvem o contato direto com o meio ambiente . Através do 
viveiro de mudas de árvores nativas, da horta , da estufa, do matrizário de plantas medicinais  e temperos , da 
utilização do acervo didático , da sala verde. Das aulas de reciclagem e na participação de estudos no museu.

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Projeto de recuperção da brizoleta- 100%

realizado
Resultado 2 Reforma e ampliação da Brizoleta e

Ccentro Ambiental- 30% concluído
Resultado 3 Confecção de acervo através de doação de

terceiros pessoas fisicas e juridicas- 40%
concluido.

Resultado 4 Catalogação do acervo 50% conlcluido
Resultado 5 Confecção de material de exposição do

acervo 70% concluido. Com placas,
banners, fotografias, folders.

Resultado 6 Inauguração do Cealindo - 100% concluido.
Divulgação na internet, jornal, rádio

Resultado 7 Contratção de mão de obra- 1 ajudante de
serviços gerais,1 biologa , 1 veterinária, 1
estudante de Biologia

Resultado 8 Formulação de parcerias; Aporte financeiro
para a manutenção da equipe tecnica.
Grupo Milu responsável pelo pgto dos
Biologos e Veterinário

Resultado 9 atendimento diário de 40 crianças do CRAS
Resultado 10 Vsisitação de toda a comunidade escolar:

1291 alunos

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O município de Lindolfo Collor possui Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que através desta realiza 
ações de Educação Ambiental e gestão desde o ano de 2003. O município possui habilitação para o 
licenciamento ambiental de impacto local.  É reconhecido ambientalmente por suas ações : em 2008 foi 
premiado pelo Estado do RS com o projeto Qualidade da Água para Consumo Humano, sendo um dos 
primeiros municípios do Estado a adotar os parâmetros de Monitoramento e Controle , de acordo com o MS. 
Criando um laboratório próprio e implantando ETAS em todo o município. Neste mesmo ano foi premiado com 
o Projeto Licenciamento Ambiental de Impacto Local, Um desafio Econômico e social na Proteção do Meio 
Ambiente pelo Estado do RS, além destes, no ano seguinte novamente agraciado pela continuidade dos 
projetos. Em 2011 novamente foi premiado pelo Estado com os projetos Reciclando Sonhos voltado a 
Reciclagem de Resíduos e,  Sementes do Amanhã de Educação Ambiental   entre outros. O município possui 
uma Central de Triagem de Resíduos Domésticos gerenciado por uma cooperativa  que atende a Lei dos 
Resíduos Sólidos o qual seleciona os resíduos de Ivoti e Presidente Lucena juntamente com Lindolfo Collor, 
através de um termo de Parceria entre os municípios. O município realiza anualmente um Fórum para os 
agricultores rurais, os quais são definidas demandas e ações para todo o ano. O município é atuante na área 
ambiental e prioriza ações que promovam as melhorias sustentáveis da comunidade Collorense, a fim de 
promover o equilíbrio e a manutenção do meio ambiente como um todo.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas, Comunidades distantes,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Público privado, empresas da região e do
município.

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Nunca divulgou

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a
divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s)
link(s) de acesso:

Questionado ignorou esta
pergunta

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:
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