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Ata de Reunião 

 

<Agenda 21 do 
DF> 

Reunião realizada em: 
<06/12/2011> 

Assunto Definição do calendário de reuniões e propostas de atuação 

Convocada por Educação Ambiental/IBRAM 

Registrador Rosa 

Local Biblioteca do Cerrado (Parque da Cidade) 

Participantes E-mail Órgão/Área dos participantes 
Lurdiana Costa Araújo lurdiana.araujo@gmail.com SEC 

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

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

Carlos Martins Leal carlosleal333@yahoo.com.br SET 

Andrielle Haddad R. de Oliveira andriellehaddad@yahoo.com.br SUBSAN/SEDEST 

Gabriela Sandoval M. Franco gabiare@hotmail.com SUBSAN/SEDEST 

Alan José de Queiroz nra.seapa@gmail.com SEAGRI 

Cadu Valadares cadu.valadares@gmail.com SUSTEN/SEMARH 

Davi Silva Fagundes davi.agenda21@gmail.com CBHRP 

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

Henrique R. Torres dir.cdh.sedf@gmail.com SEDF 

Ana Paula Fernandes Feliciano anafeliciano.ibram@gmail.com Direa IBRAM 

Rosa Aparecida Caraça rosa.bio02@gmail.com IBRAM 

 

Resumo 
 

No dia 06 de dezembro de 2011, das 14h00 às 17h00, reuniu-se o Fórum da Agenda 21 do Distrito Federal, na 

Biblioteca do Cerrado, com o objetivo de definir o calendário de reuniões para 2012, bem como apresentar algumas 

propostas de atuação. Inicialmente, foi informado que a solicitação de publicação do regimento interno e das 

nomeações dos membros representantes do Fórum foi encaminhada à Presidência do IBRAM para apreciação e 

providências. Havia uma pendência de esclarecimento em relação à palavra “dirigentes” no artigo 6° do regimento ao 

qual o Fórum foi orientado pela Procuradoria Jurídica do IBRAM a manter o referido termo. Caso haja alterações de 

nomes dos representantes - como pode ocorrer com a FIBRA e a SET - o ofício eletrônico deve ser enviado ao IBRAM 

até 09/12, enquanto o envio do documento em papel é providenciado. 

Houve o questionamento da representante do Fórum das ONGs sobre novas entidades para compor o Fórum 

da Agenda 21, tendo sido informada pelo IBRAM que, apesar de iniciado o debate, este ainda não se findou.  A 

representante do Fórum das ONGs também solicitou o cadastramento de um contato (Sociedade das Bicicletas) para 

recebimento dos emails do Fórum da Agenda 21. O IBRAM também esclareceu às representantes da SEDEST que 

recebeu o ofício desta entidade e irá cadastrar o email da nova representante para recebimento dos emails do Fórum. 

Membros do Fórum que compõem o CONAM colocaram que já há nomes indicados do Conselho para compor o 

Fórum.  
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Em seguida, o IBRAM apresentou uma proposta de atuação ao Fórum: realizar uma publicação sobre a 

construção da Agenda 21 do DF. Foi comentado que tal proposta aguarda empenho de verba, e que, caso isso ocorra, 

até a metade de janeiro é necessário que o trabalho esteja concluído para envio à gráfica. Considerando o material 

existente e o tempo hábil para realizar essa publicação, os presentes acordaram que a publicação trará: o histórico da 

Agenda 21 (por meio do Programa desenvolvido pelo IBRAM); o documento da I Conferência Distrital da Agenda 21; e 

o regimento interno do Fórum da Agenda 21 do DF. Para tal, o IBRAM repassará ao Fórum por email o material 

preparado até então (texto e arte) para que os representantes do Fórum façam propostas de alteração.  A 

representante da SEC sugeriu que haja publicações periódicas do Fórum da Agenda 21, e que estas sejam 

encaminhadas a todas as escolas e universidades do DF. 

Em seguida, pediu-se às entidades presentes que se posicionassem sobre sua candidatura à participação na 

Coordenação Executiva do Fórum das quais manifestaram interesse as seguintes: IBRAM, SEC, CBHRP, SEMARH e 

EMBRAPA. Foi destacado, no entanto, que de acordo com o regimento, serão 7 entidades na Coordenação Executiva. 

Acordou-se que demais entidades interessadas deverão manifestar candidatura por email encaminhado a todos, e 

que na próxima reunião do Fórum este assunto será definido. 

 O IBRAM comentou que, por enquanto, a SEG não se posicionou sobre participação na Coordenação e sobre 

possível inserção de uma dotação orçamentária governamental específica (nas leis orçamentárias) para 

desenvolvimento das ações da Agenda 21. Alguns membros demonstraram interesse e necessidade da representação 

do Fórum da Agenda 21 do Distrito Federal na Rio+20, marcada para ocorrer em junho de 2012. 

Em seguida, o IBRAM apresentou a proposta de calendário de reuniões, previamente repassado por email: 

09/02/2012, 10/05/2012. 09/08/2012 e 08/11/21012. Para melhor organização dos membros do Fórum, informou-se 

que essas datas ocorrem sempre às quintas-feiras à tarde, na segunda semana dos meses elencados.  

Por fim, fez-se avaliação do ano para o Fórum, destacando-se os aspectos positivos de revitalização do Fórum 

e estruturação legal a partir da aprovação do regimento. Houve o indicativo para se fazer na última reunião de todos 

os anos uma avaliação/prestação de contas no colegiado.  

 

Decisões Firmadas 

 IBRAM receberá até 09/12 alterações de nomes para designação dos representantes em Diário Oficial. Tal 

alteração deverá também ser oficializada. 

 Publicação Agenda 21: caso a verba seja empenhada, IBRAM repassará o material por email para 

considerações do Fórum da Agenda 21. Confirmando-se a verba, o trabalho final será enviado à gráfica até 

meados de janeiro de 2012.  

 Definição da Coordenação Executiva do Fórum da Agenda 21 do DF: entidades candidatas – IBRAM, SEC, 

CBHRP, SEMARH e EMBRAPA. Serão recepcionadas outras candidaturas por email, e na primeira reunião do 

Fórum da Agenda 21 em 2012 este assunto será definido.  

 Calendário de reuniões ordinárias do Fórum da Agenda 21 em 2012: 09/02, 10/05, 09/08 e 08/11. 


