SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2009.
Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às nove horas e trinta minutos, no 2º
andar do Edifício Sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente SEDUMA, situada 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 Cassio Taniguchi, Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio
Ambiente. Estavam presentes Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá - conselheira
representante da Área Técnico-Ambiental do Distrito Federal e o Claudio Antonio Teixeira
Pires - conselheiro representante do Segmento Ambiental da Sociedade - Conselho de
Desenvolvimento Rural Sustentável - CDRS/DF. A Sra. Luizalice Barbaro Guimarães Labarrère
- conselheira suplente do Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal participou como ouvinte, por estar de férias regulamentares no exercício
do cargo. Não houve possibilidade de qualquer deliberação e cumprimento da pauta, ante a
ausência dos demais conselheiros, momento pelo qual se definiu por uma próxima reunião
extraordinária, - com data a ser estabelecida após consulta aos outros conselheiros - para
tratar da pauta desta mesma reunião, qual seja: 1) Posse dos conselheiros para o período de
2010 a 2011, 2) Indicação entre os membros efetivos do Conselho, do vice-presidente e do
conselheiro secretário, 3) Indicação dos suplentes pelos titulares presentes, 4) Apreciação
acerca das atividades desenvolvidas no ano de 2009, 5) Situação das ações e projetos
aprovados e em andamento durante o exercício, 6) Proposta e aprovação da agenda do
Conselho para o exercício de 2010, 7) Apreciação da prestação de contas do ano de 2009.
Desta forma não tendo o fórum qualificado, o Sr. Cassio Taniguchi encerrou a reunião. Lida
e, achada conforme, aprovada por todos os presentes, foi lavrada por mim, Maria Regina de
Lima Guimarães Soares de Sá, conselheira do Funam e assinada pelos Conselheiros
presentes nominados e referenciados. CASSIO TANIGUCHI - Presidente do Conselho CLAUDIO ANTONIO TEIXEIRA PIRES, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ.

(Texto extraído do DODF Nº 240, segunda-feira, 14 de dezembro de 2009)

