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Registro de Reunião 

 

<Agenda 21 do 
DF> 

Reunião realizada em: 
<27/09/2011> 

Assunto 
Construção do regimento interno do Fórum da Agenda 21 do DF e encaminhamentos sobre a 
Coordenação Executiva do Fórum e o documento gerado na I Conferência Distrital da Agenda 21 

Convocada por Direa/IBRAM 

Registrador Rosa e Aline 

Local Auditório do SINDEPES (515 Sul) 

Participantes E-mail Órgão/Área dos participantes 
Carlos Chagstelis Martins Leal carlosleal333@yahoo.com.br  
Janaína Rodrigues de Farias janafarias10@yahoo.com.br  
Andrielle Haddad Rezende de 
Oliveira 

andriellehaddad@gmail.com  

Patrícia Jesus Coelho de Souza patricias@sescdf.com.br  
Juliana Cunha Cardoso M. Vieira juliana.cunha@seplan.df.gov.br  
Diogo Bacellar Sousa diogo_bacellar@yahoo.com.br  
Marcella L. Berte mlopesberte@gmail.com  
Ana Paula Machado Pessoa ana.pessoa@sistemafibra.org.br  
Terezinha Lima terezinha_lima@yahoo.com.br  
Lurdiana Costa Araújo lurdiana.araujo@gmail.com  
Marília Tiberi Caldas mariliatiberi@gmail.com  
Denise Paiva Agustinho denise.agustinho@gmail.com  
Aline Barreto alinebto@gmail.com  
Rosa Aparecida Caraça rosa.bio02@gmail.com  
Naide Chamone naidechamone@gmail.com  
Tatiana de Castro tatiana.meioambiente@gmail.com  
Vanusa Cruz de Freitas vanusafreitas@yahoo.com.br  
 

Resumo 

 

No dia 27 de setembro de 2011, das 8h às 12h, o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Distrito Federal (IBRAM) promoveu a segunda reunião do Fórum da Agenda 21 do DF, tratando da construção do 

regimento interno do Fórum e encaminhamentos quanto à análise do documento resultante da I Conferência Distrital 

da Agenda 21, ocorrida em 2010. 

O encontro aconteceu no auditório do SINDEPES, onde se reuniram representantes de 12 entidades públicas, 

particulares, de ensino e pesquisa e da sociedade civil organizada, entre elas: SET, SES, SEDEST, SESC, SEPLAN, SEGOV, 

FIBRA, UNICA, SEC, SEAPA, Fórum das ONGs e IBRAM. 

Realizou-se a apresentação da proposta de regimento interno, com concomitantes sugestões de alterações, 

inserções e deleções pelos membros presentes.  

Além de avançar na construção do regimento, o diálogo pautou-se também na necessidade do envolvimento 

e comprometimento de outras entidades na coordenação do Fórum da Agenda 21. Alguns membros – presentes ou 
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em outras circunstâncias - posicionaram-se como interessados em contribuir nesta tarefa (IBRAM, SEG, CULTURA, 

CBHRP, UNICA, SEMARH e Fórum das ONGs); todos ficaram responsáveis por levar essa idéia para suas respectivas 

entidades, uma vez que determinadas decisões cabem também às autoridades gestoras competentes de cada 

instituição. Quanto ao item de convite a outros representantes de entidades bem como sociedade civil que não fazem 

parte do Fórum, definiu-se como sugestões: ADASA; SLU; CAESB; CODEPLAN; SINDUSCON; TERRACAP; Secretaria do 

Trabalho; Secretaria do Entorno. Este assunto ainda não foi esgotado. 

Outro ponto discutido foi a necessidade de criação do site da Agenda 21 com o propósito de divulgar as ações 

do grupo, relatórios, artigos, entre outros. Levantou-se a possibilidade dessa página estar vinculada ao próprio site do 

IBRAM ou à parte. 

O grupo refletiu sobre uma forma de levar as informações até as Regiões Administrativas e de convidá-las 

para participarem, escolhendo representantes regionais e identificando as cidades que já implantaram a Agenda 21.   

A próxima reunião ainda será agendada, na qual será chancelado em Plenária o conteúdo acrescentado no 

documento da I Conferência Distrital da Agenda 21 e o regimento interno do Fórum da Agenda 21. No dia 06 de 

outubro de 2011, haverá uma força-tarefa sob a forma de grupo de trabalho para continuar a análise do regimento 

interno. As sugestões para o regimento interno serão também recebidas por email (ibram.ea.difusao@gmail.com) até 

a data de 04 de outubro de 2011.  

  

Decisões Firmadas 

 04 de outubro de 2011:  

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

e-mail: ibram.ea.difusao@gmail.com; 

 06 de outubro de 2011: 

Realização de uma força tarefa para conclusão da análise do Regimento Interno. É essencial a presença de todas as 

entidades componentes do Fórum. Horário: 8h às 12h; Local a confirmar.  

 Local e data a definir: 

Terceira reunião do Fórum Agenda 21. Serão tratados os seguintes assuntos: 

 

 Aprovação em Plenária das alterações no documento gerado na I Conferência Distrital da Agenda 21 e que 

constituirá um Plano de Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal; 

 Aprovação em Plenária do regimento interno do Fórum da Agenda 21; 

 Definição da Coordenação Executiva do Fórum da Agenda 21. 

 Encaminhamento da publicação destes documentos. 

mailto:ibram.ea.difusao@gmail.com
mailto:ibram.ea.difusao@gmail.com

