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Ata de Reunião 

 

<Agenda 21 do 
DF> 

Reunião realizada em: 
<27/10/2011> 

Assunto Regimento interno do Fórum da Agenda 21 do DF e outros encaminhamentos sobre a Agenda 21 

Convocada por Direa/IBRAM 

Registrador Rosa 

Local Auditório do SINDEPES (515 Sul) 

Participantes E-mail Órgão/Área dos participantes 

Naide Chamone naidechamone@gmail.com SEG 

Ana Paula Machado Pessoa ana.pessoa@sistemafibra.org.br FIBRA 

Juliana Cunha Cardoso M. Vieira juliana.cunha@seplan.df.gov.br SEPLAN 

Denise Paiva Agustinho denise.agustinho@gmail.com Fórum das ONGs 

Mara Marchetti sociedadedasbicicletas@gmail.com Sociedade das bicicletas 

Kathia Sonoda kathia.sonoda@cpac.embrapa.br Embrapa Cerrados 

Janaína Rodrigues de Farias janafarias10@yahoo.com.br DIVAL/SES 

Patrícia Jesus Coelho de Souza patricias@sescdf.com.br SESC 

Rosa Aparecida Caraça rosa.bio02@gmail.com IBRAM 

Vanusa Cruz de Freitas vanusafreitas@yahoo.com.br IBRAM 

Ana Paula Feliciano anafeliciano.ibram@gmail.com IBRAM 
 

Resumo 

 

Aos 27 de outubro de 2011, das 14h às 17h, reuniu-se o Fórum da Agenda 21 do Distrito Federal, no auditório 

do SINDEPES, tendo como pauta: 

1. Apresentação do texto final da proposta de regimento interno do Fórum e sua aprovação pela assembléia; 

2. Validação das ações realizadas para a reestruturação do Fórum; 

3. Definição das próximas ações (consolidação do documento da Conferência e publicação); 

4. Outros assuntos relevantes. 

A reunião iniciou com a contagem dos presentes. Para a aprovação do Regimento Interno necessitava-se da 

presença da maioria absoluta dos membros do Fórum. Como isso não ocorreu, não houve a aprovação do Regimento. 

Realizou-se, então, a apresentação de novas sugestões de alterações enviadas por email por membros da SEPLAN, 

EMBRAPA, SEG e CBHRP. O Regimento Interno que foi revisto nessa reunião será enviado por email, e os membros 

deverão lê-lo e enviar a todos as sugestões de alterações até dia 07 de novembro de 2011.  

Foi marcada uma reunião extraordinária para dia 10 de novembro, na qual, não ocorrendo quórum por 

maioria absoluta, o Regimento será aprovado pela maioria simples. Nesta reunião, somente serão revistos os itens 

que forem destacados pelos presentes.  

Os representantes do IBRAM lembraram a importância da aprovação do Regimento Interno, para que haja 

legitimidade das ações dos membros do Fórum da Agenda 21 do DF. Além disso, as reuniões e trabalhos 

desenvolvidos neste Fórum foram organizados pelo Instituto, ainda que não seja sua a Coordenação Executiva. Sendo 
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assim, solicitou-se e houve a validação das ações realizadas pelo IBRAM, aprovando-se sua atuação de forma 

provisória enquanto não se define a Coordenação Executiva do Fórum.   

Solicitou-se à representante da SEG que averigúe sua participação na Coordenação (e não necessariamente 

ser a entidade coordenadora) do Fórum, bem como as formas de inserir uma linha orçamentária governamental para 

desenvolvimento das ações da Agenda 21. 

Com relação a verbas e ações, o IBRAM comentou sobre a redução drástica de seu orçamento para 2012, e a 

necessidade de parceria para efetivar uma publicação contando o histórico da Agenda 21 e um Plano de 

Desenvolvimento Sustentável para o DF (baseado no documento gerado na I Conferência Distrital da Agenda 21). 

 

Decisões Firmadas 

 

 07 de novembro de 2011:  

Prazo final para envio das sugestões ao regimento interno do Fórum da Agenda 21 do DF, direcionando-as a todos os 

membros. As sugestões deverão ser destacadas na próxima reunião do Fórum para sua aprovação. 

 10 de novembro de 2011: 

Reunião extraordinária do Fórum da Agenda 21, para aprovação do regimento interno. É essencial a presença de 

todas as entidades componentes do Fórum. Caso não haja presença da maioria absoluta dos membros, a aprovação 

ocorrerá por maioria simples. Horário: 8h às 12h; Local a confirmar.  

Além do regimento, serão tratados os seguintes assuntos: 

 Definição da Coordenação Executiva do Fórum da Agenda 21. 

 Encaminhamentos de propostas de ações pelo Fórum. 


