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53ª reunião da CIEA/DF 2022

A Quinquagésima terceira  reunião da CIEA/DF, ocorreu no dia vinte e cinco de maio de dois mil e
vinte e dois, com início às quatorze horas (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 presidente 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) ; pela Universidade de Brasília - UnB,
Rosangela Correa (titular); pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal -
CAESB/DF,  Erika Radespiel Fernandes da Silva (titular); 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); pela
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal-SECTI/DF, Lucas
Araujo (convidado); 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) .

Após a conferência dos representantes das Instituições participantes às 14:07 foi iniciada a
reunião com o quórum necessário pelo presidente Marcus Paredes (IBRAM).

Foi alvo de discussão a criação da Resolução que regulamenta a criação de grupos de trabalho
para cumprimento das metas aprovadas pela CIEA.

O representante do IBRAM apresentou a minuta de resolução para apreciação e deliberação
conjunta.

Para a representante da SEMA a resolução deve deixar clara a participação de outros entes ou
representantes, entre eles da compensação ambiental, DF legal e averiguação de participação do
setor juridico da SEMA.

A representante Rosileide relatou a necessidade de apresentação das contas da CIEA em
 dezembro. Para ela a apresentação da proposta em 180 dias exige planejamento imediato.
Mediante o exposto solicitou alteração do item da proposta de resolução.

Ainda conforme a membro é necessária uma providência para a participação do Fórum visto sua
importância.

Foram feitas alterações nos grupos de trabalho para

alcance das metas conforme documento constante na EDUC.

A proposta de resolução foi aprovada por unanimidade sendo assim declarada pelo seu
presidente e será publicada oficialmente.

A próxima pauta será dedicada à revisão do decreto 331129.

Ata 53ª reunião da CIEA/DF 202 (87236971)         SEI 00391-00000572/2020-58 / pg. 1



Na semana do meio ambiente serão realizados diversos eventos com resultado promissores,
entre eles a reciclotec. Em consideração ao grande número de eventos o presidente sugeriu a
alteração do nome semana do Meio Ambiente para Mês do Meio Ambiente.

Fica convocada para dia 29 de junho a próxima reunião da CIEA. Às 15:54 minutos foi finalizada a
reunião.

Registro

Assinaturas:
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