
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 

FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009. 

 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e nove, às nove horas, no Edifício Sede da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - Seduma, situada 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 Sr. 

Cassio Taniguchi - Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

Estavam presentes os seguintes conselheiros: Sra. Luizalice Bárbaro Guimarães Labarrère - 

Conselheira Suplente do Presidente do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

do Distrito Federal, Sra. Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá - Representante da 

Área Técnico-Ambiental do Distrito Federal, Sr. Perseu Fernando dos Santos - Representante 

do Segmento Ambiental da Sociedade - Universidade Católica de Brasília, Sr. Nivardo 

Nepomuceno Sobrinho - Representante do Segmento Ambiental da Sociedade - Fórum das 

Ong’s Ambientalistas do Distrito Federal. Também participaram da reunião o Sr. Nilton Reis 

Batista Júnior - Assessor Especial da Sumam/Seduma e Secretário-Executivo do Funam, Sr. 

Adilson Neves de Oliveira - Assistente Administrativo da Sumam/Seduma, Sr. Rinaldo Costa 

da Assessoria de Comunicação da Seduma e a Sra. Mara Cristina Moscoso - Conselheira 

Suplente do Fórum das Ong’s Ambientalistas do Distrito Federal, convidada a participar da 

reunião. O Sr. Cassio Taniguchi deu início aos trabalhos e passou a palavra ao Secretário-

Executivo Nilton Reis. Comentado o motivo da convocação extraordinária, o Sr. Nilton fez a 

leitura da pauta e considerações acerca dos projetos apresentados ao Funam e que se 

encontram em tramitação, quais sejam: Jardins de Contemplação: Diversidade e 

Conhecimento e Programa de Recuperação e Proteção de Nascentes. Passada a palavra para 

a Sra. Maria Regina Guimarães de Sá, a mesma procedeu a explanação da planilha 

orçamentária de 2009 e apresentou, para discussão, a proposta do Plano de Aplicação de 

Recursos do Funam - exercício/2009/2010. Houve discussão acerca de cada item e foram 

reconsiderados percentuais e temas a serem priorizados. Foi acatada a proposta do Projeto 

de Ampliação da Biblioteca do Cerrado, que será encaminhada para apreciação do Conselho 

na próxima reunião. Também foram incluídos o projeto “Revitalização da Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE) Santuário de Vida Silvestre do Riacho Fundo” e a abertura do 

Edital nº 002/2009 para contemplar Planos de Manejo dos Parques. A Sra. Mara Moscoso 



sugeriu que o Ibram defina quais parques se encontram em melhores condições de uso para 

aplicação dos recursos e quais serão priorizados pelo Ibram e Sumam. Foi solicitado pelo Sr. 

Nilton a contribuição dos conselheiros para a elaboração do Termo de Referência sobre o 

tema proposto para esta demanda induzida. Após os ajustes, houve consenso dos 

Conselheiros e aprovação do referido Plano. A Sra. Maria Regina comentou sobre o Projeto 

de Fortalecimento da Fiscalização Ambiental, que constava da proposta inicial do Plano de 

Aplicação e que foi recebido nesta Secretaria Executiva do Funam em 21 de maio de 2009. 

Cabe ressaltar que tal projeto data de 2002 e consta do processo nº 190.0001.410/2002. 

Ficou acertado a sua restituição ao Ibram, para que se proceda a atualização de seus dados 

técnicos e orçamentários. Em um segundo momento, a proposta poderá ser reconsiderada. 

Houve preocupação do Sr. Nivardo acerca da devolução dos recursos financeiros do 

exercício de 2009, caso não haja aplicação até o final do presente exercício. Dando 

prosseguimento, a Sra. Maria Regina esclareceu como é feita a proposta orçamentária do 

Funam, por fonte de recursos, e que alguns recursos são assegurados de um exercício para o 

outro, após a apuração do superávit financeiro. Houve entendimento por parte dos 

conselheiros que todas as dúvidas surgidas entre eles e a Secretaria Executiva do Funam, e 

não dirimidas por e.mail, pudessem ser tratadas por telefone ou pessoalmente. Passado ao 

segundo item da pauta, a discussão transcorreu acerca da minuta do Edital nº 01/2009. 

Houve solicitação da Sra. Mara Moscoso para a adequação do objeto do edital em relação à 

inclusão do termo mobilização social em substituição à “educação ambiental”. A solicitação 

foi acatada. Outro ponto polêmico transcorreu sobre os “Critérios de Seleção” e 

“Discriminação da Pontuação” para os quais se chegou a um consenso. Os ajustes foram 

realizados e acatados por todos os participantes, estando a minuta do Edital e Termo de 

Referência devidamente adequada para ser encaminhada a PGDF. A Sra. Luizalice Labarrere 

justificou a sua retirada antes do término da reunião. Ficou acertado, ainda, disponibilizar a 

ficha de cadastramento para as entidades ambientalistas no sítio do Ibram, Seduma/Funam 

e com apoio do Fórum da Ong’s. Nada mais tendo a relatar, o Sr. Cassio Taniguchi - 

Presidente do Conselho - encerrou a sessão. 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 por todos os Conselheiros presentes nominados e referenciados. 

CASSIO TANIGUCHI - Presidente do conselho, NILTON REIS BATISTA JÚNIOR - Secretário-

Executivo do Funam, LUIZALICE BÁRBARO GUIMARÃES LABARRÈRE, MARIA REGINA DE LIMA 



GUIMARÃES SOARES DE SÁ, NIVARDO NEPOMUCENO SOBRINHO, PERSEU FERNANDO DOS 

SANTOS. 

(Texto extraído do DODF Nº 166, quinta-feira, 27 de agosto de 2009) 

 


