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52ª reunião da CIEA/DF 2021

A Quinquagésima segunda reunião da CIEA/DF, ocorreu no dia vinte e sete de Abril de dois mil e
vinte e dois, com início às quatorze horas  (horário de Brasília) na sala de reuniões virtuais do JITSI
MEET (https://meet.jit.si/CIEA). Após a segunda chamada realizada às quatorze horas e oito
minutos, pelo Marcus Paredes (IBRAM/DF), estavam presentes, as seguintes Instituições/Órgãos
e seus respectivos representantes: pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico do
Distrito Federal - IBRAM/DF, Clebiane dos Anjos (convidada) e Tatiana Hanada (convidada); pela
Universidade de Brasília - UnB, Rosangela  (Titular); pela Companhia de Saneamento Ambiental
do Distrito Federal - CAESB/DF, Fernanda (Suplente); pela Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEEDF, José Ricardo Abreu (substituto); pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente do Distrito Federal -SEMA/DF, Maria Fernanda Teixeira (titular);pela Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal- pela Federação das Indústrias do
Distrito Federal – FIBRA/DF, Rosileide Braz (Suplente); Secretaria de Estado de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, Joelma Guedes (suplente) pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Manoel Alessandro
Machado de Araújo (convidado), pelo Instituto Federal de Brasília – IFB, Makleine Souza
(convidada pela Giovanna que estava de férias) .

A reunião iniciou com a conferência dos representantes das Instituições participantes e às
14:05 foi iniciada a reunião com o quórum necessário pelo Marcus Paredes (IBRAM) presidente
da CIEA  com um informe que o suplente Luiz Gatto(IBRAM),está ausente pois está em férias.

A professora Rosângela (UnB)- solicitou a utilização do material do Eu Amo Cerrado em
exposição no google art and culture.

Joelma (SEAGRI/DF)- Perguntou se precisa enviar ofício para o IBRAM  perguntando sobre a
participação na meta 6, apesar de já ser participante da CIEA e Marcus disse que fosse feito, a
Joelma também disse que está participando de atendimento com alunos da área rural, com cursos
voltados para agroflorestal que vai ser apresentado e dentro desse seminário vai ser elaborado o
calendário para a produção de viveiros. Na semana que vem, as informações  vão ser passadas
para a CIEA.

Marcus disse que as atas de reunião estão no site.

Marcus sugeriu que cada coordenador de metas crie formalmente o grupo de trabalho com os
prazos e as metas, para que sejam feitas as cobranças.

Maria Fernanda (SEMA/DF)- concordou que seria bom para convocar as instituições, inclusive as
que estão fora do comitê.

José Ricardo(SEEDF)- também concordou, segundo ele fica bom ter metas para gerir o trabalho

Rosângela disse que está tendo contato apenas com a Secretaria de Educação e não está tendo
contato com o IFB, mas é necessário fazer essa união para que as metas sejam atingidas.
Secretaria de Educação está tendo reestruturações internas,o que tem dificultado algumas
tramitações. Temos quatro meses até o Dia do Cerrado, e seria necessário fazer a discussão
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sobre a Semana do Cerrado

Verificou-se o  que os grupos estão dando conta de fazer e ações que dependerão e todo o
coletivo.

Fórum de Educadores Ambientais e Semana do Cerrado.

Maria Fernanda afirmou que esta semana traria a nova proposta da gestão para esse ano da
Semana do Cerrado. A professora Rosângela disse que seria bom se houvesse a integração
entre as instituições para o evento.

Maria Fernanda informou que sexta vai acontecer uma reunião aberta do comitê Brasília recicla
para o público em geral e pediu ampla divulgação. O evento começará às 9h da manhã e será na
 Adasa , mas poderá ser acompanhado no teams.

Marcus questionou o porquê do IFB não estar participando das reuniões e   Makleyne Souza
informou que não sabe o porquê, mas que iria verificar. Ainda segundo ela, é necessária a
formalização dos grupos de trabalho.

Marcus determinou adoção da formalização dos grupos de trabalho após aquiescência de todos.

Rosângela informou que no final do ano será necessário fazer um relatório mostrando as
conquistas da CIEA/DF. Para tanto estabeleceu até 30 de novembro o prazo para que seja feita a
compilação dos dados  com vista à elaboração do relatório final.

Rosângela queria ver com José Ricardo e Makleyne se seria possível fazer uma reunião no início
de Maio, numa quarta pela manhã às 10h. José Ricardo confirmou presença e Makleyne vai
verificar a agenda com a Giovana.

Maria Fernanda opinou sobre a composição dos grupos de trabalho e que a SEMA poderá
participar de quase de todos eles. Meta número 1: apoiar financeiramente projetos de Educação
Ambiental. O órgão possui demanda de apoiar projetos através de ações parlamentares, contudo
é necessária a realização de trabalho burocrático, havendo  défcit de pessoal para viabilizar o
projeto.

José Ricardo falou sobre as emendas parlamentares e sugeriu que fosse encontrado o projeto. A 
SEDF pode  encontrar a escola e direcionar-lhe nominalmente a verba. A proposta para câmara
legislativa citada por Maria Fernanda sucumbiu pois a verba já foi destinada a uma instituição da
sociedade civil.

Marcus também relatou que recebem recursos de emenda mas que funciona como uma
intermediação e seria melhor conversar com o deputado para que ela seja encaminhada.

Maria Fernanda sugeriu uma reunião com a Câmara Legislativa para entender melhor como
funciona o fluxo das emendas.

Rosileide disse que a FIBRA está apoiando as iniciativas e que está aberta a auxiliar a qualquer
ação nas escolas.

Maria Fernanda disse que Luiz Gatto avançou até o ponto que foi apresentado pelo mesmo, da
revisão do decreto. Marcus sugeriu que seja adicionado esse tópico à meta 1 e Maria Fernanda
concordou.

Marcus disse que não cabe à CIEA a execução de projetos.

Rosângela acredita que não; mas que deve ser utilizada a voz da CIEA/DF devido à sua
representatividade conforme ela, a CIEA tem dado empoderamento.
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É necessário que a sociedade saiba o que está sendo feito e,para ela,nada impede que as
instituições organizem eventos de acordo com as limitações institucionais e pessoais.

Deve ser colocado o nome da CIEA para trazer visibilidade.

Joelma Guedes informou que está apoiando iniciativas com mudas e sementes do cerrado em
eventos, sendo necessário apenas o envio de um e-mail.

José Ricardo pediu que Joelma colocasse uma lista de mudas, pois a secretaria está fazendo um
projeto agroflorestal nas escolas. Joelma disse que não teria como informar o material disponível,
pois depende do momento.

Marcus falou que concorda com a posição da professora, mas que aos poucos a CIEA seja
introduzida nas ações.

Rosângela acha fundamental que seja divulgado o que está sendo realizado na CIEA para afirmar
o papel e a necessidade da CIEA.

Maria Fernanda disse que a Semana do Cerrrado é uma boa oportunidade de inserir a CIEA, e
que apesar de não ter um setor específico lidando com isso, se a CIEA solicitar, tal inserção será
possível.

Marcus fez agradecimento à professora Rosângela por sua ação e esforço para fazer a CIEA
acontecer e motivar

Marcus adiantou a pauta da reunião a saber: Semana do Cerrado e cobrança formal das
instituições que já montaram o grupo de trabalho

Rosângela entrou em contato com assessoria  do Deputado Leandro Grass sobre o apoio à
Semana do Cerrado, mas ainda não foi respondida.  Devido ao ano eleitoral, seria necessário
que a emenda fosse aprovada anteriormente, para liberação de dinheiro já que a Casa Civil não
libera o recurso apesar da aprovação da emenda.

Maria Fernanda vai verificar como isso está sendo o  processo no âmbito da SEMA e está tendo
recursos para realizar as ações, ela vai trazer as informações na próxima reunião.

Marcus explicou como funciona a câmara de compensação para a professora Rosângela que
parabenizou a a professora Joelma e as pessoas que resgataram a CIEA.

Manoel Formal representando o IBAMA, gostaria de realizar um evento no dia da Educação
Ambiental com alguns representes da CIEA. A programação será fechada no dia 3 de Junho à
tarde - Dia Nacional da Educação Ambiental - apoio da CIEA/DF no evento no dia do Meio
Ambiente. Ele pediu para saber quais ações serão realizadas e também elogiou o material
educativo da Caesb que tem sido utilizado nas aulas do sexto sobre saneamento.

Marcus falou sobre a ação das gaiolas com a fiscalização em Unidades de Conservação em
sobradinho. Falou ainda do evento  Cidade da Segurança Pública.

 A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta  minutos (horário de Brasília) que contou com
agradecimentos do presidente Marcus Paredes(IBRAM).

Registro 
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