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46ª reunião da CIEA/DF 2021
A quadragésima sexta reunião da CIEA/DF, ocorrida no dia vinte e nove de setembro de dois mil
e vinte e um iniciou-se ás quatorze horas e onze 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, Luis Henrique Caixeta Gatto (Suplente) e Clebiane dos
Anjos Pereira (Convidada); pela Universidade de Brasília – UnB, Rosângela Azevedo Corrêa
(Titular) e Philippe Layrargues (Suplente); pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito
Federal – SEMA/DF, Carolina Queiroga Leite Schubart (Titular) e Maria Fernanda (não oficial);
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, Sílvia Alves e Aldo
Cavalcante de Almeida (convidado); pela Companhia de Água e Esgotos de Brasília – CAESB,
Erika Radespiel Fernandes da Silva (Titular); pela Secretaria de Estado de Agricultura e
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI/DF, Jonatas da Silva Junot (Titular); pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Manoel
Alessandro Machado de Araújo (não oficial). A reunião se iniciou com a apresentação dos
planejamentos dos grupos de trabalho relacionado às metas instituídas pelo CIEA/DF. Luiz Gatto
(IBRAM) apresentou o planejamento do grupo de trabalho do IBRAM. Clebiane Pereira (IBRAM)
deu continuidade na reunião falando sobre o “Dia do Cerrado” celebrado na manhã de sábado do
dia onze de setembro de dois mil e vinte e um, onde foram realizadas uma série de atividades em
homenagem ao bioma, no Centro de Referência em Educação Ambiental do Parque Ecológico
Águas Claras. A iniciativa, que integra a Semana do Cerrado, coordenada pela Secretaria do
Meio Ambiente (SEMA), contou com as presenças do Presidente do Instituto Brasília Ambiental
(IBRAM), Cláudio Trinchão e do Secretario do Meio Ambiente (SEMA), José Sarney Filho, entre
outras autoridades. Os participantes do evento tiveram a oportunidade de participar de roda de
automassagem, contação de história, ver a exposição de maquetes topográficas de Unidades de
Conservação, e da doação de publicações ecopedagógicas, divulgação sobre o concurso
fotográfico “Eu Amo o Cerrado”. Além de observar a céu aberto as exposições “A Natureza É”… e
“Nosso DF através de Mapas”, além da palestra Como a filosofia pode auxiliar no
desenvolvimento sustentável. A professora Rosângela Côrrea (UnB) questionou sobre o papel das
outras instituições no evento e a resposta foi que a maioria das Instituições e Órgãos acabaram se
envolvendo por ser uma data muito representativa para todos. Foi dada continuidade na
apresentação nas apresentações dos grupos de trabalho, com a apresentação da Maria
Fernanda (SEMA), que irá substituir a Elisa (SEMA), conjuntamente com a Carolina Schubart
(SEMA). Foi destacado a necessidade de envio de um ofício para os Órgãos e Instituições
alertando sobre a não participação de seus representantes titulares nas reuniões do CIEA/DF. Em
conclusão, ficou definido que a próxima reunião será no dia vinte e sete de outubro de dois mil e
vinte e um com a pauta sendo a continuação das apresentações dos grupos de trabalho.
O Secretário Execultivo Marcus Paredes fez os agradecimentos e a a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e quatro minutos (horário de Brasília).

Ata 46ª reunião da CIEA/DF 2021 (76574919)

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

T
"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 46ª reunião da CIEA/DF 2021 (76574919)

Doc. SEI/GDF 76574919

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

