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Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na sala de reunião Pirá-Brasília, no Instituto Brasília 3 

Ambiental - IBRAM (SEPN 511, bloco C, Edifício Bittar, 2ª andar, final do corredor), Brasília – DF, iniciou-se a 4 

25ª Reunião da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal – CIEA/DF, em caráter 5 

ordinário. Após a segunda chamada, estavam presentes pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 6 

do Distrito Federal – IBRAM/DF, LUIZ RIOS, LUIZ GATTO e PATRÍCIA VALLS; pela Secretaria de Estado do 7 

Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA, NAIARA MOREIRA CAMPOS; pela Secretaria de Estado de 8 

Educação do Distrito Federal – SEEDF, HÉLIA CRISTINA S. GIANNETTI; pela Companhia de Saneamento 9 

Ambiental do Distrito Federal – CAESB, ERIKA RADESPIEL; pela Universidade de Brasília – UnB. PHILIPPE 10 

POMIER LAYRARGUES; pelo Fórum das ONGs Ambientalistas do Distrito Federal e Entorno, ROBSON 11 

MAJUS. Os representantes do Instituto Federal de Brasília – IFB justificaram a ausência na reunião. A pauta 12 

proposta foi a seguinte: 1) Finalização do instrumento para pesquisa do Estado da Arte da Educação Ambiental 13 

com a CODEPLAN e 2) Outros assuntos.  O Sr. Luiz Gatto (IBRAM) deu as boas-vindas aos presentes, agradeceu 14 

a presença de todos e fez a leitura da pauta do dia, destacando o apoio recebido da CODEPLAN. Antes de iniciar o 15 

primeiro item da pauta, o Sr. Luiz Gatto abriu a palavra aos presentes para os informes. A Sra. Naiara Campos 16 

(SEMA) relembrou a todos que a revisão da minuta de decreto para regulamentação da Lei nº 3.833, de 27 de 17 

março de 2006, e reformulação do Decreto 31.129/2009 devem retornar à pauta na próxima reunião ordinária, 18 

frente à sua importância. Solicitou, ainda, o compartilhamento da lista de e-mails dos membros da Comissão. A 19 

Sra. Hélia Giannetti (SEEDF) informou que nos dias 8 e 9 de junho foi realizada a 2ª ação da Agenda Água para a 20 

Vida, cujo tema foi “Água, saúde e em saneamento”. Solicitou o apoio da CIEA/DF na divulgação do próximo 21 

seminário, a ser realizado na Virado do Cerrado, uma vez que a essa 2ª ação obteve pouca participação. A Sra. 22 

Hélia Giannetti (SEEDF) informou, ainda, sobre a realização da primeira reunião de mobilização para o 8º Fórum 23 

Mundial da Água, com mobilização de todas as regionais de ensino, e do agendamento da reunião para 24 

implementação do Fórum de Política de Educação Ambiental, a ser realizada no dia 28 de julho. O Sr. Luiz Rios 25 

(IBRAM) relatou que o governo conseguiu verba para realizar o Plano de Saneamento Básico do Distrito Federal, 26 

tendo sido feita a contratação da empresa SERENCO, por meio da ADASA. Destacou que a equipe contratada está 27 

visitando os órgãos para coletar informações. Ressaltou, também, a importância do papel da educação ambiental 28 

para o Plano. O Sr. Robson Majus (Fórum das ONGs) destacou as limitações existentes na pesquisa sobre educação 29 

ambiental realizada pela UNESCO e que a metodologia utilizada foi de pesquisa na internet, não sendo tão 30 

profunda quanto necessário. O Sr. Luiz Gatto (IBRAM) informou que o trabalho contou com visitas locais, mas 31 
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 que, de fato, foram constatados problemas no trabalho. Iniciando-se, então, a pauta do dia a Sra. Naiara Campos 32 

(SEMA) apresentou um breve relato sobre o surgimento da demanda de pesquisa do Estado da Arte da Educação 33 

Ambiental com a CODEPLAN, sugerida pelo Profº Gilberto Lacerda dos Santos. Informou que no dia 22 de junho 34 

foi realizada uma nova reunião com o Presidente da CODEPLAN, que se mostrou favorável e aberto à realização 35 

da pesquisa e apontou haver dificuldades de aplicação de questões subjetivas, mas que a revisão da proposta 36 

encaminhada ainda não havia sido feita. Destacou que a pesquisa deve ser feita por meio de telefonemas e internet, 37 

mas não descartou a possibilidade de visitas in loco. Solicitou, ainda, o envio de ofício para formalização da 38 

parceria e sugeriu o agendamento de reunião junto com a SEEDF para combinar detalhes da realização da pesquisa 39 

junto às escolas e professores.  A Sra. Naiara (SEMA) relatou que é necessário elaborar um texto introdutório, de 40 

forma a explicar o intuito da pesquisa. O Profº Philippe Layrargues (UnB) destacou a importância do público 41 

atingido para que a amostra entrevistada de fato represente o todo. A Sra. Naiara Campos (SEMA) esclareceu que a 42 

princípio serão entrevistadas 600 instituições com atuação na educação não formal, mais de 1000 escolas do ensino 43 

básico e alguns órgãos públicos.  A Sra. Erika Radespiel (CAESB) sugeriu a utilização de um painel online, onde 44 

qualquer pessoa pode acessar e verificar quais instituições responderam à pesquisa e sugerir novas instituições. O 45 

Sr. Luiz Rios (IBRAM) sugere que se use um link passivo apenas para divulgação de quem já respondeu à 46 

pesquisa. A Sra. Hélia Giannetti (SEEDF) questionou se seria possível inserir um item para quantificar o público 47 

atendido. O Sr. Luiz Rios (IBRAM) destacou que o objetivo dessa etapa é mapear as iniciativas existentes. O Sr. 48 

Luiz Gatto (IBRAM) sugeriu, então, que seja feita uma segunda pesquisa posteriormente para contemplar a 49 

sugestão da Sra. Hélia. O Sr. Luiz Rios (IBRAM) destacou que uma grande dificuldade encontrada para a 50 

realização das ações de educação ambiental é a falta de transporte. Assim, sugeriu que este item seja incluído na 51 

parte referente a “dificuldades”. A Sra. Erika Radespiel (CAESB), por sua vez, sugeriu incluir uma questão 52 

perguntando se é efetuada uma avaliação da ação realizada. O Profº Philippe Layrargues (UnB) sugeriu ampliar 53 

essa questão perguntando se há elaboração de projeto e se é feita avaliação e publicação da ação. A Sra. Erika 54 

Radespiel (CAESB) destacou a importância do texto de explicação da pesquisa, a fim de se evitar respostas falsas e 55 

sugeriu que o SINEP acompanhe a pesquisa.  A SEEDF se comprometeu a encaminhar representante para 56 

participar da reunião com a CODEPLAN, na próxima semana. O Sr. Luiz Rios (IBRAM) sugeriu incluir uma 57 

pergunta sobre o interesse em realizar trabalho voluntário na área. A Sra. Naiara Campos (SEMA) leu, então, as 58 

contribuições enviadas pela Profª Rosângela (UnB). O Sr. Luiz Rios (IBRAM) corrigiu sua contribuição, 59 

solicitando que se adote os termos adotados pela Profª Rosângela, ou seja, nas dificuldades, no lugar de falta de 60 

transporte, deixar falta de apoio logístico. Após as demais observações frente à contribuição apresentada, foi 61 

realizada a aprovação da ata da 24ª Reunião da CIEA/DF, realizada em caráter extraordinário. Nada mais tendo a 62 

tratar, o Sr. Luiz Rios (IBRAM) agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião. Eu, Patrícia Valls e Silva, 63 
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 lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos representantes das instituições membro da 64 

comissão participantes desta sessão. 65 
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