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Ata de Reunião 

 

<Agenda 21 
do DF> 

Reunião realizada em: 
<09/02/2012> 

Assunto 
Eleição da Coordenação Executiva do Fórum, formação dos GTTs e 

encaminhamentos gerais 

Convocada 
por 

CODEA/IBRAM 

Registrador Rosa 
Local Biblioteca do Cerrado (Parque da Cidade) 

Participantes E-mail Órgão/Área dos participantes 
Rosa Aparecida Caraça rosa.bio02@gmail.com IBRAM 

Cadu Valadares cadu.susten@gmail.com SEMARH 

Ana Carolina Seixas anacarolina.sedf@gmail.com NEA/SEDF 

Gabriela S M Franco gabriela.franco@sedest.df.gov.br SUBSAN/SEDEST 

Cristiane Winckler Mello 
do Nascimento 

cristianewmn@gmail.com/cris.sustem@gmail.com SEMARH 

Juliana Lopes R de S 
Viana 

nra.seagri@gmail.com NRA/SEAGRI 

Vandete Maldaner vimaldaner@gmail.com CRHDF 

Patrícia Jesus Coelho 
de Souza 

patricias@sescdf.com.br SESC 

Odilon Neves Júnior odilon.neves@sect.df.gov.br SECTI 

Mara Marchetti administrativo@rodasdapaz.org.br Rodas da Paz/Sociedade das 

Bicicletas 

Juliano Silva jsminervino@yahoo.com.br UnB 

Terezinha Lima terezinha_lima@yahoo.com.br ÚNICA DF 

Henrique Rodrigues 

Torres 

nea.sedf@gmail.com NEA/SEDF 

Lurdiana Costa Araújo lurdiana.araujo@gmail.com SCDF 

Airton H Milani milanineto@pop.com.br STDF 

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

Mayara Melo de Jesus may.unb@gmail.com UnB 

Amanda Aguiar aguiar.amandar@gmail.com UFRGS 

Carolina Ramalhete 

Vieira 

carolina@vitaecivilis.org Nossa Brasília 

Ana Paula Fernandes 
Feliciano 

anafeliciano.ibram@gmail.com IBRAM 

 

Resumo 

 

No dia 09 de fevereiro de 2012, às 14h00, reuniu-se o Fórum da Agenda 21 do Distrito Federal, na Biblioteca 

do Cerrado, com o objetivo de eleger sua Coordenação Executiva e entidade coordenadora geral, bem como realizar a 

formação do GTTs (grupos de trabalho temáticos) e definir um posicionamento do Fórum quanto à formação de 

Comissões Locais da Agenda 21.    

Inicialmente, informou-se que foram publicados em DODF o regimento interno e as nomeações dos membros 

representantes do Fórum, tendo sido uma cópia encaminhada por email. Também será feita a publicação do 
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calendário de reuniões ordinárias no site do IBRAM e, posteriormente, em DODF.  Confirmou-se o recebimento de 

ofícios da ST e da SCTI, solicitando alterações de representantes, e que as novas indicações também serão 

encaminhadas para publicação. Neste ínterim, a SEDF ressalvou que, embora não constem os nomes de seus 

representantes em Diário Oficial, estão participando do Fórum e, por questões de reestruturação, ainda não 

conseguiram formalizar as indicações. Assim que possível, farão a oficialização.  

Em seguida, após apresentação dos presentes na reunião, passou-se à pauta, iniciando pela eleição da 

Coordenação Executiva do Fórum. Neste momento, leu-se o email enviado pela Kathia, representante da Embrapa 

Cerrados, justificando ausência e ratificando interesse da entidade em compor a Coordenação Executiva do Fórum. 

Como o tópico dependia da presença das entidades candidatas, o assunto foi deixado para depois, a fim de aguardar a 

chegada de outros membros.  

Realizou-se, então, a apresentação da proposta de formação de três GTTs iniciais para dar prosseguimento às 

ações do Fórum. A divisão das entidades presentes ficou da seguinte forma: 

a) GTT 1 - Educação, Cultura e Comunicação para a Sustentabilidade: IBRAM, SESC, SEDF, SCDF, SECTI e 

SEMARH; 

b) GTT 2 - Solos, Recursos Hídricos e Infraestrutura: CHR, FÓRUM DAS ONGs e UNICA DF; 

c) GTT 3 - Biodiversidade, Saúde Ambiental e Atividades no Meio Rural: SEAGRI, SEDEST e SEMARH. 

Ana Paula, representante do IBRAM, propôs a semana de 19 a 24 de março de 2012 para o primeiro encontro 

do GTT 1. No entanto, essa estruturação de componentes e datas será estabelecida por email para que haja o 

posicionamento das entidades não presentes na reunião.   

Considerando a proposta de atuação da CODEA/IBRAM, discutiu-se também o posicionamento do Fórum quanto 

à formação de Comissões Locais. Pensando em disseminar a Agenda 21 para as regiões administrativas, surgiu como 

proposta: 

1) Realizar contato com as RAs: o objetivo será apresentar o Fórum e a Agenda 21 do DF, bem como mapear as 

lideranças; 

2) Utilizar projetos desenvolvidos pelas instituições do Fórum nas RAs como instrumento de disseminação da 

Agenda 21 – cada entidade deverá pesquisar e identificar vínculos e projetos compatíveis com o propósito; 

3) Promover dois momentos: seminários com os administradores; e seminários com lideranças e Comissões já 

formadas. 

Mara, da ONG Rodas da Paz/Sociedade das Bicicletas, lembrou que é importante não perder a memória do 

que já foi realizado, inclusive dos contatos, reuniões e documentos que já foram produzidos sobre a Agenda 21. Rosa, 

do IBRAM, informou que esses contatos estão dispostos num mailing e que é uma boa usá-lo, e, talvez usar também o 

grupo de discussão criado para a Agenda 21.  Além disso, lembrou da publicação, com o histórico da Agenda 21 no DF, 

o documento da I Conferência Distrital da Agenda 21 e o Regimento Interno do Fórum, que está quase concluída e que 

poderá servir de memória de todo o processo. Não há, no momento verba para a publicação, mas sugeriu-se de 

disponibilizá-la em algum site, quando terminada.  
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Retornando ao assunto da Coordenação Executiva, verificou-se que, considerando as já candidatas em 

reunião do dia 06 de dezembro de 2011, era necessário mais duas entidades, além de definir aquela que será a 

coordenadora-geral. Houve a candidatura da SECTI e do Fórum das ONGs. A Coordenação, então, foi aprovada por 

unanimidade com as seguintes entidades: IBRAM, SCDF, CBHRP, SEMARH, EMBRAPA, SECTI e FÓRUM DAS ONGs. 

Quanto ao coordenador geral, dispôs-se a assumir este papel Cadu Valadares, da SEMARH. Este agradeceu a confiança 

e colocou que, após Regimento Interno e institucionalização concluída, fica mais fácil lutar para conseguir verba e 

dinamizar as ações do colegiado, incluindo dentre as tarefas a revisão do Decreto de criação do Fórum. 

Por fim, o IBRAM relembrou as datas das próximas reuniões ordinárias: 10/05/2012, 09/08/2012 e 

08/11/21012. Essas datas ocorrem sempre às quintas-feiras à tarde, na segunda semana dos meses elencados. Foi 

ressaltada a regra determinada em Regimento Interno sobre ausências em reuniões do Fórum. Apresentaram-se aos 

participantes da reunião as justificativas de ausência enviadas por email da FIBRA e do SEBRAE (Marcela, 

representante da SEG, esteve presente no início da reunião justificando a não possibilidade de participação na 

reunião).  

 

Decisões Firmadas 

 

 Publicação em DODF do calendário de reuniões ordinárias do Fórum da Agenda 21 e das alterações e novas 

indicações recebidas de representantes de entidades componentes do colegiado.  

 Coordenação Executiva eleita: IBRAM, SCDF, CBHRP, SEMARH, EMBRAPA, SECTI e FÓRUM DAS ONGs. 

SEMARH desempenhará o papel de coordenação geral.  

 Formação de 3 GTTs: aguarda-se por email a inscrição das entidades ausentes na reunião para compor os 

grupos. Por email também, serão definidas as datas dos encontros. Lembra-se que as reuniões do GTTs são 

abertas a quem queira participar, em observância ao Regimento Interno do Fórum.  

 Posicionamento do Fórum sobre a disseminação da Agenda 21 – atuação junto às administrações regionais, 

lideranças e comissões locais existentes.  


