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51ª reunião da CIEA/DF 2021
A Quinquagésima primeira reunião da CIEA/DF, ocorreu no dia trinta de março de dois mil e vinte
e dois, com início às quatorze horas e dois minutos (horário de Brasília) na sala de reuniões
virtuais do JITSI MEET (https://meet.jit.si/CIEA). Após a segunda chamada realizada às quatorze
horas e sete minutos, pelo Marcus Paredes (IBRAM/DF), estavam presentes, as seguintes
Instituições/Órgãos e seus respectivos representantes: pelo Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídrico do Distrito Federal - IBRAM/DF, Luiz Henrique Caixeta Gatto (suplente), Mario
Elio Gomes (convidado),Clebiane dos Anjos (convidada) e Tatiana Hanada (convidada); pela
Universidade de Brasília - UnB, Philippe Pomier Layrargues (suplente); pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB/DF, Fernanda (Suplente); pela Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, José Ricardo Abreu (substituto); pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal -SEMA/DF, Maria Fernanda Teixeira
(titular) e Thaiane Vanessa dos Santos(Suplente) ; pela Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação do Distrito Federal- SECTI/DF, Lucas Candeira (titular); pela Federação
das Indústrias do Distrito Federal – FIBRA/DF, Rosileide Braz (Suplente); Secretaria de Estado
de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, Márcia Cristina
Cardoso Ferreira(titular);Joelma Guedes (suplente) pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Manoel Alessandro Machado de Araújo (convidado),
pelo Instituto Federal de Brasília – IFB, Giovanna Meguimi Ishida Tedesco (suplente) .
A reunião se iniciou com a conferência dos representantes das Instituições participantes e às
14:06 foi iniciada a reunião com o quórum necessário pelo Marcus Paredes (IBRAM) com um
informe sobre o I Fórum de Sustentabilidade do DF, que foi um evento promovido pela Secretaria
de Economia do DF e que ano quem, ele acredita que possa ter uma participação da CIEA/DF.
Foi retomada então a análise das metas a partir da meta 6, de responsabilidade da SEAGRI/DF.
Joelma Guedes (SEAGRI/DF) informou que houve uma reestruturação para que fossem realizadas
as metas e informou que existe uma nova equipe (composta por Marcia, Claudia e Atualpa)
formada para que o plano seja construído e realizado em parceria com a Emater e com o IBRAM,
colocando como prazo a apresentação de um cronograma até maio. Foi feita então a
apresentação da Cláudia e Márcia que irão participar das próximas reuniões da CIEA
representando também a SEAGRI/DF. Luiz Gatto (IBRAM) destacou que as Instituições
responsáveis pela coordenação e entrega da meta não devem necessariamente realizá-las de
forma individual, podendo entrar em contato com outros Órgãos para realizar parcerias. Foi
passado então para a próxima meta, meta 7, de responsabilidade do SES/DF. Marcus Paredes
(IBRAM) ressaltou o fato de que houve ausência nessa e em reuniões anteriores de
representantes do SES/DF, sendo necessário uma justificativa ou necessário fazer um pedido de
substituição para o SES/DF. Marcus Paredes (IBRAM) explicou para os novos integrantes da
CIEA quanto à assinatura das atas de reunião, que se encontram no site:
https://www.ibram.df.gov.br/ciea-df/ para verificação (minutas) e para só depois serem assinadas
pelo processo SEI: 00391-00000572/2020-58. O próximo tópico discutido foi a meta 8, de
responsabilidade da SEEDF. José Ricardo Abreu (SEEDF) comunicou que foi realizada uma
visita no Parque Ecológico do Guará Ezechias Heringer em parceria com o IBRAM para realizar o
plano de manejo do parque para que o mesmo seja incluído no projeto Parque Educador. No dia
22 de março (Dia Mundial da Água) em parceria com a SEMA/DF foi feito uma ação com uma
escola do ensino médio, que possui o novo currículo do ensino médio, e no contraturno do colégio,
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foi feito o plantio de mudas. José Ricardo informou que a Secretaria pretende fazer mais ações
desse tipo em parceria com a SEMA/DF, que ambos já estão se articulando para realizar ações
conjuntas na Semana do Cerrado (setembro). Marcus Paredes (IBRAM) comentou sobre o evento
que aconteceu no mesmo dia no parque de Águas Claras, que foi acompanhado pelo Paulo
Barbosa (IBRAM). Marcus Paredes (IBRAM) comentou com José Ricardo (SEEDF) sobre a
vontade do IBRAM de fazer a distribuição da coleção do Eu Amo Cerrado para cada escola do
GDF e como ele acredita que poderia ser realizada essa logística dentro da Secretaria de
Educação do DF. José Ricardo Abreu (SEEDF) explicou que deve ser enviado um ofício para a
Secretaria de Educação através do SEI que seria passado o número para ele, e a partir disso, o
processo caminha de forma mais rápida e eficiente. Ele também destacou que está sendo feito
uma valorização do Cerrado e das pessoas do DF para causar uma maior identificação nas
publicações e documentos da Secretaria de Educação do DF, portanto o material do IBRAM iria
contribuir para essa divulgação. A próxima meta foi a 9, de responsabilidade da UnB. O professor
Philippe Layrargues (UnB) informou que a meta 9 ainda não foi discutida na CIEA/DF e que a
professora Rosângela Corrêa (UnB) fez uma reunião com a GEAPLA para fazer a coleta dos
dados mas que ainda está tendo uma reestruturação da equipe da GEAPLA, e devido a isso,
ainda está no aguardo das informações. José Ricardo Abreu (SEEDF) informou que ele participou
da reunião com a professora Rosângela e que já foi feito um processo SEI questionando a área
responsável pela ação. A partir disso, será possível a realização de uma parceria no segundo
semestre da SEEDF (Escola de Governo) e da UnB para a realização do curso de formação.
Marcus Paredes (UnB) informou que tem o contato de pessoas da escola de governo e que irá
passar para Philippe Layrargues e José Ricardo Abreu. A próxima meta, meta 10, é de
responsabilidade da CAESB/DF. Fernanda (CAESB) disse que a CAESB/DF possui material
para distribuição, retomada do Expresso Ambiental (Ônibus de divulgação), trabalhando para
possibilitar a visita virtual das instalações da CAESB/DF e disponibilidade de materiais virtuais.
Ela informou que as pesquisas de materiais têm sido realizadas de forma interna e que ainda
serão realizadas pesquisas das outras Instituições. A próxima meta, meta 11, é de
responsabilidade da UnB. Philippe Layrargues (UnB) comentou que ainda está aguardando a
GEAPLA e que ainda não foram discutidos sobre Comitê de Bacias infanto-juvenis. A meta 12 de
responsabilidade da SECTI/DF não foi discutida pois seu representante não se encontrava
presente. Já a meta 13, de responsabilidade da coordenação executiva. Luiz Gatto (IBRAM)
destacou que agora seria necessário serem feitas as cobranças dos dados das outras Instituições
para ser realizado um relatório. Às 15h , Marcus Paredes (IBRAM) teve que se ausentar e passou
a coordenação da reunião para Luiz Gatto (IBRAM). Foram discutidas questões administrativas
quanto à cobrança de certas ações pela CIEA/DF, e que José Ricardo Abreu (SEEDF) destacou
o fluxo administrativo para Secretaria de Educação, a partir da CIEA/DF para SEEDF para que
corra a demanda de forma mais fluida, vindo de cima para baixo. Luiz Gatto (IBRAM) solicitou que
se for necessário encaminhar um documento oficial em nome da CIEA/DF que seja feito uma
minuta que pode ser revisada pelos integrantes do comitê antes de ser enviada. Luiz Gatto
(IBRAM) fez os agradecimentos a Clebiane Pereira (IBRAM) e Tatiana Hanada (IBRAM) pela
organização administrativa. Clebiane Pereira (IBRAM) informou que a Secretaria de Saúde irá
substituir os seus representantes e que está aguardando o documento oficializando isso.
Fernanda (SEAGRI/DF) solicitou os documentos que foram apresentados e Luiz Gatto (IBRAM)
informou que eles se encontram no site da CIEA/DF. A pauta da próxima reunião vai ser a
apresentação do GT de revisão e consolidação da discussão das metas de cada grupo (1 a 12).
A reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos (horário de Brasília) que
contou com agradecimentos de Luiz Gatto(IBRAM).
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