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48ª reunião da CIEA/DF 2021
A Quadragésima oitava reunião da CIEA/DF, ocorrida no dia primeiro de dezembro 2021, iniciouse às quatorze horas e cinco minutos (horário de Brasília) com a presença de representantes da
maioria absoluta 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, Luiz Gatto; pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal – SEMA, Carolina Queiroga Leite Schubart; pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF, Sílvia Alves Ferreira Pinto; pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, Erika Radespiel Fernandes da Silva; pela
Universidade de Brasília – UnB, Rosângela Azevedo Corrêa e Philippe Layrargues; pela
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, Anderson de Morais Leocadio;
pela Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito FederalSEAGRI/DF, Joelma Guedes de Souza Batista; pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Distrito Federal- SECTI/DF, Lucas Candeira; pela Secretaria de Estado de
Educação – SEEDF, Sílva Alves; pelo Instituto Federal de Brasília – IFB, Giovanna Meguimi Ishida
Tedesco; pela Federação das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA/DF, Rosileide Braz; pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Manoel
Alessandro Machado de Araújo (não oficial) e convidada pelo Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídrico do Distrito Federal - IBRAM/DF, Clebiane dos Anjos Pereira. A reunião se
iniciou com a fala de Luiz Gatto (IBRAM) em relação ao funcionamento dos membros da CIEA/DF
e passou a palavra para o professor Philippe Layrargues (UnB) que sugeriu que a próxima reunião
fosse sobre a revisão do decreto 31.129/2009 e sugeriu que jovens universitários fossem
selecionados, através do mérito, para participarem da CIEA/DF, contribuindo com as suas ideias
e visão e perspectivas em relação aos indicadores discutidos. A professora Rosângela Corrêa
(UnB) fez um informe sobre o projeto de lei aprovado pela câmara dos deputados, de autoria do
Deputado Chico Vigilante (PT), que insere a “Semana do Cerrado” no Calendário Letivo da Rede
de Ensino do Distrito Federal, sendo realizada anualmente de 5 a 11 de setembro, culminando
com o Dia Nacional do Cerrado (11/09). Esse evento deve ser inserido também no calendário da
Educação Ambiental (IBRAM) para que seja realizado anualmente com os devidos
planejamentos. A professora Rosângela Corrêa (UnB) então questionou sobre a ausência de
algumas Instituições na reunião, sendo levantado e discutido entre os participantes o Artigo XVI,
capítulo VII, inciso I:

“Capítulo VII
Do Desligamento
Art. 16. O representante das instituições componentes perderá seu mandato:
I – Comprovada sua ausência sem justificativa a duas reuniões ordinárias consecutivas da
CIEA/DF ou três reuniões alternadas no mesmo ano;"
Luiz Gatto (IBRAM) e alguns membros concordaram que deveria ser feito uma revisão no
regimento interno sobre o Artigo XVI, pois o mesmo causa interpretações errôneas. Lucas
Candeira (SECTI/DF) relatou a sua dificuldade de comunicação com o seu órgão, mas que irá
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tentar fazer esse esforço para que ocorra maior integração entre a Secretaria com a CIEA/DF.
Giovanna Tedesco (IFB) pediu que fosse feito um calendário de reunião para que facilitasse a
organização mensal na agenda dos participantes, no qual Luiz Gatto (IBRAM) deu à sugestão de a
reunião ser realizada nas últimas quartas-feiras do mês. Assim as reuniões ficariam agendadas
para as seguintes datas de dois mil e vinte e dois: vinte e seis de janeiro, vinte e três de fevereiro,
trinta de março e vinte e sete de abril. Rosileide Braz (FIBRA/DF) afirmou o seu interesse em dar
continuidade com a CIEA/DF e fez a divulgação da “Semana Nacional de Tecnologia” evento que
ocorrerá no pavilhão entre os dias três e dez de dezembro de dois mil e vinte um. Em seguida, a
professora Rosângela Corrêa (UnB) retoma o tópico sobre as atas e fez um pedido para que
essas fossem feitas para que fossem publicadas no site do CIEA/DF. Foi destacada, também, a
necessidade da construção de uma planilha com os nomes dos representantes de cada Órgão e
Instituição nas reuniões do CIEA/DF, para janeiro de dois mil e vinte e dois. Carolina Schubart
(SEMA) pontuou a importância mostrou a importância do contato informal para a convocação de
membros para o CIEA/DF, mas também a importância da convocação através das vias formais
através da publicação de ofício circular, para que possam ser oficializados os representantes de
cada Órgão e Instituição para o ano que vem. Luiz Gatto (IBRAM) propôs que em Janeiro irá
realizar uma ratificação, através do envio de um ofício padrão para todas as Instituições e Órgãos
pedindo a confirmação dos representantes ou a substituição dos membros que não estão
participando das reuniões. O próximo tópico abordado foi o relato das demandas e dificuldade de
alguns grupos dentro dos Órgãos e Instituições nos grupos de trabalho, montados de acordo com
o Plano de Metas. Sílvia Ferreira Pinto (SEEDF) informou que a Secretaria não terminou o
levantamento das metas, pois o responsável José Ricardo está de atestado médico. Ainda não
ocorreu a publicação, mas Silvia e Davi, ambos do SEEDF, serão substituídos. Giovanna
Tedesco (IFB) fez um convite para os representantes do CIEA/DF para que esses participassem
das ações e cursos que estão acontecendo no IFB. Além dos cursos ofertados pelo IFB também
esteve disponível os cursos do SEMA (Brasília recicla) e foi feito um lembrete para que a Maria
Fernanda (SEMA) ofertasse os cursos de forma associada ao CIEA/DF, para que esse tenha
maior visibilidade e divulgação. Lucas Candeira (SECTI/DF) explicou as ações realizadas por ele
no SECTI/DF, que de acordo com a descrição se enquadraria dentro da meta doze, que não era e
responsabilidade do SECTI/DF. O professor Philippe Layrargues (UnB) teve que sair mais cedo
nesse momento da reunião e a sua ausência foi justificada. Em conclusão, foram destacados
quatro grandes eventos que deverão ser organizados para o ano que vem: a Semana do Cerrado,
o Fórum de Educação Ambiental, o Conecta IFB e o Encontro de Educadores Ambientais. A
professora Rosângela Corrêa (UnB) fez um convite na reunião para que todos participassem da
live do Museu do cerrado que irá acontecer dia quatro de dezembro de dois mil e vinte um, com o
link sendo enviado para o e-mail de todos. Ficou decidido que a as pautas para a próxima reunião
do CIEA/DF serão a continuação da discussão dos grupos de trabalho, a revisão do decreto e a
reformulação do regimento para o ano que vem. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e
quatro minutos (horário de Brasília) que contou com agradecimentos do Luiz Gatto (IBRAM).
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