GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Unidade de Educação Ambiental
Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/EDUC

38ª reunião da CIEA/DF 2021
Reunião Ordinária da CIEA, ocorrida no dia 03/02/2021 Instituições presentes: IBRAM – Marcus
Paredes Falcão Paredes (Titular); Clebiane dos Anjos Pereira (Convidada); Cristiane Damasceno
Silva (Convidada); UnB - Rosângela Azevedo Corrêa (Titular); Philippe Layrargues(Suplente);
SEMA- Elisa Maria Lima Meirelles (Suplente); SEEDF - Sílvia Alves (não oficiais); CAESB Karina Bassan Rodrigues (Titular); Fórum das ONG -Adolpho Luiz Kesselring (Suplente); SEAGRI
- Jonastas da Silva Junot (Titular) ,Joelma Guedes de Souza (Suplente); SECTI- Polyana de
Cassia Silva Fernandes ,SES-Jahila de Souza Anselmo.

A reunião foi iniciada às 14h10min com a presença de representantes da maioria absoluta das
instituições que compõem a CIEA.

Após discussão para ver qual seria a melhor estratégia de condução da reunião, entre a
elaboração de um o questionário ou leitura do Plano Distrital, foi decidido que será feito a Leitura
de ponta-a-ponta, onde as metas e objetivos serão validado pelo grupo, para que possamos
depois fazer a publicação de um decreto.

A professora Rosangela destacou a importância de divulgarmos mais as ações de EA nas
escolas
A representante da SEMA, a Sra. Eliza, manifestou-se favorável a revisão do Plano e sugeriu que
a após sua revisão ele seja publicado na forma de Decreto, assim poder-se-á cobrar as
instituições quanto a execução do Plano.

Foi solicitado que haja novas tentativas de entrar em contado como o representante das escolas
de ensino superior no DF

A representante da SEE será cobrada para se manifestar com relação a elaboração dos livros
didáticos do DF, quanto a inserção de temas relativos ao Bioma local.

Na próxima reunião, dia 24/02, será dada continuidade a leitura do Plano Distrital de EA.
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