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45ª reunião da CIEA/DF 2021
No vigésimo quinto dia de agosto de dois mil e vinte um foram reunidas as seguintes Instituições e
seus respectivos representantes: IBRAM – Marcus Paredes Falcão Paredes (Titular); Luis
Henrique Caixeta Gatto (Suplente); Clebiane dos Anjos Pereira (Convidada); UnB - Rosângela
Azevedo Corrêa (Titular); Philippe Layrargues (Suplente); SEEDF - Sílvia Alves; CAESB – Erika
Radespiel Fernandes da Silva (Titular); SEAGRI - Jonastas da Silva Junot (Titular); FIBRARosileide Braz; IFB- Giovanna Meguimi Ishida Tedesco; Manoel Alessandro Machado de
Araújo(IBAMA), Aldo Cavalcante de Almeida (SEEDF - suplente); Paulo Salomão, Matheus
Mesquita e Roselei Camargo (convidados). A quadragésima quinta reunião da CIEA/DF foi
iniciada às quatorze horas e cinco minutos (horário de Brasília) com a presença de representantes
da maioria absoluta dos órgãos e instituições. Na reunião foram apresentados os planejamentos
dos grupos de trabalho que foram solicitados na reunião na quadragésima terceira reunião da
CIEA/DF. A professora Rosângela (UnB) iniciou a apresentação do planejamento do grupo de
trabalho, que foi concebido na reunião realizada no dia vinte de agosto de dois mil e vinte às
quatorze horas. Nessa reunião foi elaborado o plano de ação para as três metas do PDEA. Foi
solicitado que cada membro do CIEA/DF ficasse responsável por uma meta, e que a partir disso
fossem feitos os primeiros diagnósticos e levantamentos sobre os tópicos abordados, fazendo
também um levantamento de indicadores em comum. Essas informações deverão ser informadas
para que sejam atualizadas na página do CIEA/DF, para que essas fiquem acessíveis para o
público. É importante que as escolas conheçam os projetos realizados pela CIEA/DF e suas
ações em termos de educação ambiental. Foram realizados dois convites para os integrantes do
CIEA/DF. O primeiro foi feito pelo Museu do Cerrado para o lançamento da Exposição virtual "UM
CAMPO GRANDE E... FLORIDO: A beleza das flores do Cerrado da Cidade Morena" que
ocorrerá no dia vinte e seis de agosto de dois mil e vinte um (quinta) às vinte horas no formato de
uma live no YouTube na página do Museu do Cerrado através do link https://youtu.be/jHLySua_5ds. O segundo evento será o Dia do Cerrado que ocorrerá no dia onze
de setembro de dois mil e vinte um no Centro de Referência em Educação Ambiental no Parque
Ecológico de Águas Claras, Eixão do Lazer Sul (altura da 110) e no Centro de Práticas
Sustentáveis (CPS). Esse evento foi criado em 2003 para celebrar o valor do bioma para a
biodiversidade do país.
Para a efetivava avaliação das metas do plano, ponderou-se que seria necessário realizar
levantamento de quantas e quais escolas estão realizando projetos de educação ambiental. Foi
sugerido que o fórum faça a catalogação dessas informações em unidades de conservação. Para
tanto, foi sugerido ainda que se utilizasse o formulário de pesquisa criado pela SEMA em parceria
com a CODEPLAN em 2017 para cadastramento de ações de Educação Ambiental no DF,
no âmbito da Conferência Distrital de Meio Ambiente de 2017. O professor Philippe destacou que
possui cópia do formulário, e a secretaria executiva se comprometeu a resgatar com a SEMA não
apenas o formulário, mas também os resultados da pesquisa realizada.
Houve a determinação da próxima reunião geral do CIEA/DF para o dia vinte e nove de setembro
de dois mil e vinte um às quatorze horas (horário de Brasília) que terá como pauta a continuação
da apresentação do planejamento de cada grupo de trabalho de cada Instituição ou órgão.
O Secretário Execultivo Marcus Paredes fez os agradecimentos e a a reunião foi encerrada às
dezesseis horas (horário de Brasília).
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