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43ª reunião da CIEA/DF 2021
No vigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte um foram reunidas as seguintes
Instituições e seus respectivos representantes: Instituto Brasília Ambiental – Marcus Paredes
Falcão Paredes (Titular); Luiz Henrique Caixeta Gatto (Suplente); Clebiane dos Anjos Pereira
(Convidada); Cristiane Damasceno Silva (Convidada); UnB - Rosângela Azevedo Corrêa
(Titular); SEMA- Elisa Meirelles (Suplente); CAESB - Karina Bassan Rodrigues (Suplente); Fórum
das ONG - Adolpho Luiz Kesselring (Suplente); SEAGRI - Joelma Guedes de Souza Batista
(Titular); SES - Jahila de Souza Anselmo; SEEDF- Sílvia Alves Ferreira Pinto SECTI- Rafael
Anastácio dos Santos (Titular), Arleynelles da Silva Miranda (Suplente). A quadragésima terceira
reunião da CIEA/DF foi iniciada às quatorze horas e oito minutos (horário de Brasília). Nessa
reunião foram retomadas as discussões sobre o plano de metas e ações do PDEA, atribuindo
responsabilidades para cada órgão participante. A meta dez, que consiste na divulgação de
materiais educativos produzidos no DF, ficará sob a coordenação da CAESB, representada
pela Érica (Suplente)). A meta onze, que é o oferecimento de oportunidades de participação
social nas decisões e projetos da educação ambiental, que consiste na: realização do fórum de
educação ambiental do DF bianualmente, com a participação de representantes de órgãos
públicos, técnicos, especialistas e da população civil; promoção da criação de comitês de bacias
infanto-juvenis em escolas e comunidades com os comitês - ficou sob responsabilidade e
coordenação da UnB, que terá o apoio do IFB nesses projetos. A meta seis - incentivar o
desenvolvimento de programas e projetos no setor produtivo - foi assumida oficialmente a
responsabilidade da coordenação pela SEAGRI. Houve a definição nessa reunião de que a
coordenação de cada órgão irá levantar os nomes das pessoas que participarão dos grupos de
trabalho montados para cada meta específica. Esses nomes serão enviados para Marcus
Paredes (Instituto Brasília Ambiental) para que a composição desses grupos seja formalizada,
caso os órgãos considerem necessário. Ficou também determinado que cada Instituição
coordenadora realizará uma reunião com o seu grupo de trabalho para avaliar o que será
necessário para que os projetos sejam realizados. Posteriormente, outra reunião deve acontecer
para a realização de um planejamento, que deverá ser apresentado na próxima reunião geral do
CIEA/DF, para que suas propostas sejam avaliadas pelo grupo e evitar que ocorram choques de
agendas e ações a serem realizadas. Devido à grande quantidade de demandas a serem
realizadas em cada órgão, foi sugerido o adiamento da próxima reunião geral do CIEA/DF. A
representante do SEMA, Elisa Meirelles, passou as instruções de como deve ser feito para que o
plano de metas seja publicado pela Secretaria do Meio Ambiente. O IBRAM deve fazer a
atualização das informações das seguintes publicações: Plano das ações do grupo e contracapa
do projeto para se adequar a gestão atual. Após essas alterações se concretizarem os arquivos
serão encaminhados para a Casa Civil, que após a explanação das metas, ficaria definido e se
tornaria um decreto governamental, sendo publicado no dia onze de setembro de dois mil e vinte
um (Dia do Cerrado). Antes dessa publicação, foi determinado que a CIEA/DF fará uma
articulação de uma grande plenária de apresentação com todas as ações realizadas
anteriormente e modificações no plano para todos os possíveis órgãos e Instituições envolvidos na
ação. Essa reunião acontecerá na Semana do Meio Ambiente, que começará no dia nove de
junho de dois mil e vinte um, e será organizada em parceria pelo IFB, Instituto Brasília Ambiental e
Secretária do Meio Ambiente. Houve a determinação da próxima reunião geral do CIEA/DF para
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o dia sete de julho de dois mil e vinte um às quatorze horas (horário de Brasília), que terá como
pauta a apresentação do planejamento de cada grupo de trabalho de cada Instituição ou órgão,
sem mas nada a trata o Secretário Execultivo Marcus Paredes faz os agradecimento e a reunião
é encerrada às dezesseis horas e cinco minutos (horário de Brasília).

Assinaturas:
Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS FALCÃO PAREDES Matr.0263877-0, Chefe da Unidade de Educação Ambiental, em 23/12/2021, às 09:09,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 76184202 código CRC= B9B9204D.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro As a Norte - CEP 70750-543 - DF

00391-00000572/2020-58

Ata 43ª reunião da CIEA/DF 2021 (76184202)

Doc. SEI/GDF 76184202

SEI 00391-00000572/2020-58 / pg. 2

