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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às nove e trinta 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 do Meio Ambiente - CAF/Funam, sob a 

presidência do Rubens Bartholo de Oliveira, VicePresidente do Conselho e Representante do 

Segmento Ambiental da Sociedade, Conselho de Desenvolvimento Rural do Lago Norte. A 

ausência do Presidente do Conselho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e 

Meio Ambiente, Cassio Taniguchi, foi devidamente justificada pelo Danilo Pereira Aucélio, 

Secretário Adjunto da Seduma. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Eduardo Dutra 

Brandão Cavalcanti, Subsecretário de Meio Ambiente, Luizalice Bárbaro Guimarães 

Labarrère, Suplente do Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 

Distrito Federal, Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá, Representante da Área 

Técnico-Ambiental do Distrito Federal, Rubens Bhartolo de Oliveira, Representante do 

Segmento Ambiental da Sociedade - Conselho de Desenvolvimento Rural do Lago Norte, 

Perseu Fernando dos Santos, Representante do Segmento Ambiental da Sociedade, 

Universidade Católica de Brasília, Nivardo Nepomuceno Sobrinho, Representante do 

Segmento Ambiental da Sociedade - Fórum das Ong’s Ambientalistas do Distrito Federal. 

Esteve presente, a convite do Rubens Bartholo, o Edson Luiz Bernardes Ferreira, 

representante da Ong Vertente Verde. Também participaram da reunião o Leandro Teixeira, 

analista de administração pública da Seduma, Nilton Reis Batista Júnior, assessor especial da 

Sumam/Seduma e Secretário-Executivo do Funam, designado mediante Portaria nº 30, de 17 

de abril de 2009 e publicada no DODF nº 77, página 27, o Danilo Pereira Aucélio, Secretário 

Adjunto da Seduma, substituto do Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente, os senhores Rinaldo Costa e César Moura, representantes da Assessoria de 

Comunicação da SEDUMA. Lida a pauta da reunião, o Secretário-Executivo, Nilton Batista, 

por meio de apresentação de slides conduziu as atividades, por solicitação do Rubens 

Bartholo. A explanação dos itens constantes na pauta foi iniciada com a apresentação, passo 

a passo, dos fluxogramas das demandas induzida e espontânea. O Senhor Rubens Bartholo 



questionou a nomenclatura utilizada para os tipos de demandas: espontânea e induzida. O 

Perseu Fernando concordou com a colocação do Bartholo e lembrou da importância da 

transparência das ações para a sociedade. A Sra Maria Regina de Sá contribuiu com a 

discussão esclarecendo o assunto. Dando prosseguimento a pauta relatou-se, que a 

Secretaria-Executiva do Funam, realizou reuniões prévias com representantes da Sociedade 

Civil e o Instituto Brasília Ambiental - Ibram, separadamente, buscando entendimento para 

que fossem priorizados alguns projetos a serem previamente aprovados pelo Conselho na 

presente reunião. Conforme relatou o Rubens Bartholo, em reunião realizada com a 

Diretoria de Gestão de Unidades de Conservação do Ibram/DF, ficou acertado que na 

próxima reunião do CAF/Funam serão apresentados, pelo Ibram/DF, os projetos de 

Implantação do Plano de Manejo da ARIE JK e a Elaboração do Plano de Manejo da ARIE do 

Torto. Tomando a palavra, o Danilo Aucélio sugeriu que fossem elencadas as prioridades 

para aplicação dos recursos do Funam e desta maneira ficasse estipulado um percentual 

para cada área priorizada, como forma de otimizar o uso dos recursos, fato este corroborado 

pelo Eduardo Brandão e aprovado pelos conselheiros presentes. O Danilo Aucélio, pediu 

licença para retirar-se pois teria que participar de outra reunião naquele momento. Dando 

continuidade à pauta, Nilton deu início à apresentação das demandas espontâneas para 

apreciação preliminar dos conselheiros. Foram apresentados os projetos: 1) “Jardins de 

Contemplação: Diversidade e Conhecimento” proposto pela Seduma a ser implementado no 

Jardim Botânico de Brasília e 2) “Implantação do Projeto-Executivo do Programa de 

Recuperação de Nascentes do Distrito Federal”, proposto pelo Ibram. Foram definidos os 

relatores: Luizalice Labarrère, como relatora do projeto da Seduma e o Nivardo 

Nepomuceno Sobrinho como relator do projeto do Ibram. Na sequência houve distribuição 

da minuta de edital de demanda induzida, também para apreciação preliminar dos 

conselheiros. Foram propostos alguns ajustes em relação ao objeto do edital e dos objetivos 

específicos do projeto a ser contratado. Após serem realizados os ajustes no âmbito da 

Secretaria - Executiva do Funam, a minuta do edital será encaminhada novamente aos 

conselheiros por via eletrônica, para ciência de todos, conforme solicitado. Após, o Edital 

será encaminhado à PGDF, para análise e parecer conclusivo, retornando em reunião 

extraordinária para aprovação final dos conselheiros. Foi solicitada a presença do Ivison 

Ramos - Diretor de Políticas Ambientais da Sumam/Seduma, autor da proposta da logomarca 

do Funam, para proceder explanação sobre a logomarca, a qual foi aprovada por todos os 

conselheiros e deverá ser usada nos documentos internos do Fundo. Houve também 



apresentação do site do Funam, que será abrigado dentro do sítio da Seduma/Sumam, 

utilizando o padrão da Seduma/Sucom, conforme explicou o Nilton. Foi solicitado pelo 

Nivardo que se crie um link para os conselheiros onde poderão existir informações acerca 

das entidades a qual pertencem. Dando prosseguimento à pauta houve apresentação do 

modelo da Ficha de Cadastramento das Entidades Ambientalistas junto ao Fundo Único do 

Meio Ambiente do Distrito Federal e foi sugerido, também pelo Nivardo, que o modelo siga 

os padrões adotados pelo Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA do 

Ministério do Meio Ambiente. A sugestão foi acatada e o Leandro Teixeira fará os ajustes 

conforme sugerido. Em relação aos assuntos gerais houve distribuição de cópia do TERMO 

DE AUDIÊNCIA COM O AUDITADO - TAA Nº 31/2009 - CONT/DIRAG (Instrução Normativa nº 

01, de 06 de junho de 2008), procedente da Corregedoria-Geral do Distrito Federal, a qual 

foi apresentada pelo Secretário-Executivo, ocasião em que foram enfatizados alguns itens, 

dentre os quais salientou-se a necessidade de cadastramento dos conselheiros e 

apresentação de seus documentos pessoais, enquanto responsáveis por dinheiro, valores e 

bens públicos. Discorreu-se a apresentação da planilha de adequação orçamentária dos 

recursos do Funam, resultantes da apuração do superávit financeiro de 2008. Após sugestão 

de alguns ajustes nas planilhas, houve consenso e o orçamento será publicado de acordo 

com o aprovado pelo Conselho. Na sequência foi distribuída a planilha “Lista Balancete 

Contábil” - mês de referência: março de 2009, contendo o demonstrativo da conta contábil 

do Funam, referente ao exercício de 2009. Nada mais havendo a tratar, o Rubens Bartholo 

de Oliveira, Vice-Presidente do Conselho encerrou a sessão. Lida e, achada conforme, 

aprovada por todos presentes, foi lavrada a presente por mim, Maria Regina de Lima 

Guimarães Soares de Sá, conselheira do Funam, assinada por todos os Conselheiros 

presentes nominados e referenciados. Rubens Bartholo de Oliveira Vice-Presidente do 

CAF/Funam, Eduardo Brandão Dutra Cavalcanti, Luizalice Barbaro Guimarães Labarrère, 

Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá, Nivardo Nepomuceno Sobrinho, Perseu 

Fernando dos Santos.  

(Texto extraído do DODF Nº 115, quarta-feira, 17 de junho de 2009) 

 


