SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e oito, às quinze horas, no Edifício Sede
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, sita nesta capital,
no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Bloco A, reuniram-se os membros do Conselho de
Administração do Fundo Único de Meio Ambiente – CAF/FUNAM, sob a presidência do Sr.
Cassio Taniguchi, Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.
Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente ressaltou sobre a importância dos recursos do fundo
que desde o ano de dois mil e dois encontram-se sem utilização em razão da ausência de
Conselho para administrá-lo. Mencionou sobre a importância na aplicação dos recursos para
consecução dos projetos ambientais no âmbito do Distrito Federal. Em seguida, distribuíramse as pastas contendo o Manual e a Legislações aplicada ao Fundo e ao Conselho. Em
seguida, deu posse, no anexo Termo próprio, aos sete conselheiros presentes: Duntalmo
Dias Teixeira Ervilha, Subsecretário de Meio Ambiente do Distrito Federal, Gustavo Souto
Maior Salgado, Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal, Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá, representante da Área TécnicoAmbiental do Governo do Distrito Federal, Perseu Fernando dos Santos, representante do
segmento ambiental da sociedade (Universidade Católica de Brasília); Rubens Bartholo de
Oliveira, representante do segmento ambiental da sociedade (Conselho de Desenvolvimento
Rural do Lago Norte) e Zoé Silva Gonzaga, representante do segmento ambiental da
sociedade (Núcleo Rural Cachoeira do Bálsamo). O conselheiro Rodrigo Studart Corrêa,
anteriormente à realização da Sessão justificou sua ausência. O presidente, a seguir,
comunicou a necessidade de se ausentar da sessão em razão de evento do governo local no
qual seria imprescindível sua presença. O Sr. Danilo Pereira Aucélio, Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o substituiu e deu continuidade à sessão
tecendo considerações acerca das questões inerentes aos recursos retidos no fundo. Com a
palavra, o Sr. Gustavo Souto Maior, Presidente do Instituto Brasília Ambiental e Conselheiro
do Fundo, explicou sobre a importância na implantação dos projetos ambientais, ressaltando
a porcentagem mínima destinada à criação dos corredores ecológicos, prevista no Termo de

Ajustamento e Conduta n. 002/2007 – GDF/MPDFT. Com a palavra, o Sr. Duntalmo Dias
Teixeira Ervilha, Subsecretário de Meio Ambiente do Distrito Federal e Conselheiro do
Fundo, informou sobre o conteúdo do Manual e anexos, estando o documento em aberto
para apresentação de sugestões. Suscitou ainda sobre os valores atuais (saldos) disponíveis
no Fundo, sendo informado pela Sra. Consuelo, Chefe da Unidade de Administração Geral –
UAG/SEDUMA, que o superávit gira em torno de quatro milhões trezentos e quarenta e sete
mil reais, sendo que no ano de dois mil e sete o gasto estimado para o ano de dois mil e oito
seria pouco mais de setecentos mil reais. Com a palavra, a Conselheira Maria Regina de Sá
questionou a necessidade da criação de uma secretaria-executiva para gestão do fundo.
Entretanto, a Sra. Consuelo defendeu que o próprio órgão de política ambiental possui
cargos e pessoas na sua estrutura para auxiliar a gestão do Fundo, dispensando a criação de
outros cargos para tal trabalho, esclarecendo o Sr. Danilo Aucélio que tal atribuição poderá
ser exercida pela SUMAM e UAG/SEDUMA. Por fim, ficou acordado entre os conselheiros
que estes levariam consigo o Manual de Aplicação de Recursos do Funam para análise e
posterior apresentação de sugestões, se for o caso, que serão deliberadas na próxima sessão
ordinária, juntamente com a eleição do Vice-Presidente, Conselheiro-Secretário e Suplentes
dos Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente encerrou a sessão. Lida e, achada conforme, aprovada por todos
presentes, foi lavrada a presente por mim, Rafael Amaral da Costa e Silva, Assistente da
Gerência de Padrões e Índices de Qualidade de Meio Ambiente da Subsecretaria de Meio
Ambiente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito
Federal, assinada por todos os Conselheiros presentes nominados e referenciados. CASSIO
TANIGUCHI, Presidente do CAF/FUNAM-DF, DUNTALMO DIAS TEIXEIRA ERVILHA, ZOÉ SILVA
GONZAGA, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ, PERSEU FERNANDO DOS
SANTOS, GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO, RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA.
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