GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL
Unidade de Educação Ambiental
ATA

44ª reunião da CIEA/DF 2021
A quadragésima quarta reunião da CIEA/DF ocorrida no dia vinte e sete de julho de dois mil e
vinte um, iniciou-se ás quatorze horas e cinco minutos (horário de Brasília) com a presença de
alguns representantes das instituições e órgãos que compõem a CIEA/DF, em caráter ordinário.
Após a segunda chamada, estavam presentes pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídrico do Distrito Federal – IBRAM/DF, Marcus Paredes Falcão (Titular), Luiz Henrique Caixeta
Gatto (Suplente), Clebiane dos Anjos Pereira (Convidada), Barbara Cristina dos Santos Costa
(Convidada) e Webert Oliveira Ferreira (Convidado); pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
do Distrito Federal – SEMA/DF, Carolina Queiroga Leite Schubart (titular); pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, Sílvia Alves Ferreira Pinto; pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Karina Bassan Rodrigues (Suplente); pela
Universidade de Brasília – UnB, Rosângela Azevedo Corrêa (Titular); pela Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, Jahila de Souza Anselmo; pela Secretaria de Estado de
Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal- SEAGRI/DF, Jonatas da Silva Junot
(Titular); estavam como convidados nessa reunião pelo Conselho de Saneamento Básico
(CONSAB/DF) alguns representantes de outros órgãos que irão realizar uma apresentação para
os membros do CIEA/DF: pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP, Gabriela
Sekeffe Diana Veronez; pelo próprio CONSAB/DF - Ana Bernardes (Conselheira); pelo Serviço
de Limpeza Urbana – SLU, Guilherme de Almeida e Luana Lemos; pela Secretaria de Agricultura
e Abastecimento – SEAGRI/DF, Leonardo Souto; pela Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária – ABES/DF, Maria Geraldina Salgado. Nessa reunião, foi discutido o Planejamento de
divulgação do PDEA revisto tendo sido realizado uma leitura rápida para que os integrantes da
CIEA/DF se manifestassem em relação a participar do CONSAB ou de encabeçar alguma meta,
sendo necessário falar com a pessoa responsável pelo grupo. Foram previstos a formação de
treze grupos de trabalho para atuar em cada uma das treze metas apresentadas pelo CIEA/DF.
Foi feita uma reflexão sobre os objetivos a serem alcançados em cada meta, com sugestões e
tratativas relacionadas à integração dos membros responsáveis por dar andamento a cada meta,
através dos grupos de trabalho. O próximo tópico de reunião foi à apresentação da CONSAB/DF,
de caráter articulador e consultivo, criado mediante Decreto nº 38.458, de 30 de agosto de 2017,
com alteração pelo Decreto nº 40.082, de 04 de setembro de 2019, estabelece formalmente o
instrumento de controle social focado nos serviços de saneamento básico, permitindo a
participação da sociedade organizada na viabilização dos princípios fundamentais previstos na
Política Nacional de Saneamento Básico – Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007,
atualizada pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. O objetivo da CONSAB/DF é realizar esta
parceria com a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal - CIEA/DF,
a partir da apresentação de uma minuta elaborada por todos, com o objetivo de somar as
contribuições de demais órgãos e entidades atuantes na temática de Educação Ambiental. Cabe
destacar que a CIEA/DF é uma instância consultiva e deliberativa do DF com a tarefa de construir
canais de diálogo para a efetiva implantação da Política Nacional de Educação Ambiental - PNEA
e da Política Distrital de Educação Ambiental – PDEA. O Presidente Marcus Paredes Falcão
(IBRAM) da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal – CIEA agradeceu a participação de todos e fez uma fala de encerramento as dezesseis horas e três
minutos (horário de Brasília), já deixando agendada a próxima reunião para dia vinte e cinco de
agosto de dois mil e vinte e um.

Ata 44ª reunião da CIEA/DF 2021 (76601577)

SEI 00391-00000572/2020-58 / pg. 1

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS FALCÃO PAREDES Matr.0263877-0, Chefe da Unidade de Educação Ambiental, em 23/12/2021, às 09:10,
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= 76601577 código CRC= AED79E9E.

"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 44ª reunião da CIEA/DF 2021 (76601577)

Doc. SEI/GDF 76601577

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

