SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2009.

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e nove, às nove horas, 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 Sr.
Moacir Bueno Arruda - conselheiro suplente do Secretário de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente. Estavam presentes os seguintes conselheiros: Sra. Luizalice
Barbaro Guimarães Labarrère - conselheira suplente do Presidente do Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, Sr. Nilton Reis Batista Júnior conselheiro suplente do Secretário Adjunto do Meio Ambiente, Sra. Maria Regina de Lima
Guimarães Soares de Sá - conselheira representante da Área Técnico-Ambiental do Distrito
Federal, Sr. Perseu Fernando dos Santos – conselheiro representante do Segmento
Ambiental da Sociedade - Universidade Católica de Brasília, Sr. Rubens Bartholo de Oliveira conselheiro representante do Segmento Ambiental da Sociedade - Conselho de
Desenvolvimento Rural do Lago Norte. Participou da reunião como convidado do
conselheiro Rubens Bartholo o Sr. Cláudio Antônio Teixeira Pires. Também esteve presente à
reunião o Sr. Adilson Neves de Oliveira - assistente administrativo da SUGAV/SEDUMA. A
ausência do conselheiro presidente Cassio Taniguchi e do conselheiro Eduardo Brandão
foram previamente justificadas. O conselheiro Sr. Nivardo Nepomuceno Sobrinho também
justificou sua ausência, por motivo de viagem, para tratar de assuntos pessoais. Sua
comunicação foi feita via e-mail, momento em que solicitou a presença da Sra. Mara Cristina
Moscoso, sua suplente, como substituta na presente reunião. A Sra. Mara, também por email informou que estaria ausente, por haver assumido outros compromissos
anteriormente. O Sr. Nilton Reis, como Secretário Executivo do Fundo, deu início aos
trabalhos seguindo a pauta da reunião. O primeiro item da pauta - aprovação do projeto
“Jardins de Contemplação - Diversidade e Conhecimento” - demanda espontânea
apresentada pela SEDUMA - Processo nº. 390.000.354/2009 foi relatado pela Sra. Luizalice
Labarrère. Os conselheiros elogiaram a redação e a forma sucinta da relatora, afirmando não
haver nenhuma correção a ser feita e por unanimidade o projeto foi aprovado. O Sr. Perseu
Fernando parabenizou a iniciativa do Projeto a ser implantado no JBB, salientando o

enriquecimento e visibilidade que este projeto trará ao Jardim Botânico de Brasília a nível
nacional e internacional. Salientou, ainda, que faltava no JBB maiores atrativos para
visitantes e ações voltadas para educação ambiental, preservação das espécies nativas, etc.
O conselheiro Sr. Moacir Arruda votando favoravelmente ao projeto, teceu algumas
considerações sobre a iniciativa de se investir recursos do Funam para ações de preservação
e conservação ambiental, ressalvando a importância do bioma cerrado, savana mais rica em
diversidade da flora a nível mundial. O conselheiro Rubens Bartholo, corroborando com a
fala do Sr. Perseu e do Sr. Moacir, destacou a importância da retirada de espécies exóticas
plantadas há muitos anos no JBB. O Sr. Nilton Reis enfatizou o empenho do Sr. Eduardo
Brandão ao acolher o projeto Jardins do Cerrado para apreciação junto ao Conselho do
Funam. A Sra. Luizalice Labarrère sugeriu que constasse no sítio da SEDUMA a aprovação do
projeto Jardins do Cerrado, objetivando maior publicidade e transparência das ações do
Funam. Foi sugerido que o mesmo assunto seja também disponibilizado no site do IBRAM e
do JBB. O conselheiro Sr. Rubens Bartholo fez a apresentação do Sr. Cláudio Antônio Pires,
que deverá substituí-lo no Conselho a partir de outubro de 2009, quando termina o seu
mandato. Passando ao segundo item da pauta, a Sra. Regina de Sá fez referência ao Processo
nº. 390.000.389/2009 - Projeto de Execução do Programa de Recuperação de Nascentes do
Distrito Federal - apresentado pelo IBRAM. Explicou que a ausência do Sr. Nivardo,
conselheiro relator do referido projeto, inviabilizava a aprovação do mesmo na presente
reunião. A conselheira Luizalice Labarrère solicitou que fosse registrado em ata que o
projeto do IBRAM estava sendo prejudicado pela ausência do conselheiro Nivardo,
responsável pela relatoria do Projeto, e de sua suplente Sra. Mara Moscoso. Considerou,
ainda, que cada dia de atraso nos encaminhamentos poderá dificultar a execução do
mesmo. Ressaltou que a justificativa da suplente Sra. Mara Moscoso, referindo-se a sua
participação na reunião do conselho da APA do Planalto Central, não era procedente, porque
a reunião do conselho da APA seria no período vespertino e não coincidente com a reunião
do CAF/Funam, realizada pela manhã. A escolha do conselheiro relator é definida pelo
presidente do Conselho em reunião do CAF e, assim, visando agilizar a demanda, o Sr. Nilton
Reis prontificou-se a consultar o Sr. Cassio Taniguchi sobre a possibilidade de ser indicado
outro conselheiro como relator deste Projeto, caso os problemas familiares do conselheiro
Nivardo continuem. Dando seqüência ao item três da pauta, a Sra. Regina de Sá informou
que a Minuta do Termo de Referência e do Edital nº. 001/2009, constantes do Processo nº
390.000.426/2009, para seleção de projetos por demanda induzida, havia retornado da

Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF e, assim, por solicitação do conselheiro Nilton
Reis, procedeu à leitura do parecer do Relator da Procuradoria, que com pequenas ressalvas
aprovou as minutas em questão. Regina de Sá apresentou, por meio de slides, as alterações
solicitadas pela PGDF e acatadas pela Secretaria Executiva do Funam. Os documentos
supramencionados foram também aprovados por unanimidade entre os conselheiros e
serão encaminhados, em tempo hábil, para divulgação e publicação, dando assim
continuidade aos trâmites legais para o pleno êxito desta demanda. O Sr. Nilton solicitou
que fosse registrada em ata a participação de todos os envolvidos neste primeiro processo
de demanda induzida, parabenizando-os pelo empenho e ressaltou a dedicação de Maria
Regina nos trabalhos realizados. Dando prosseguimento à reunião, em relação aos assuntos
gerais, a Sra. Regina de Sá solicitou, mais uma vez, a contribuição de todos os presentes para
divulgação da ficha “Cadastro das Entidades Ambientalistas” junto ao CAF/Funam. O
conselheiro Perseu Fernando sugeriu que a referida ficha fosse enviada aos conselheiros por
e-mail, visando à melhor divulgação e distribuição da mesma. Sra. Regina de Sá informou
também que o projeto Jardins do Cerrado será encaminhado para a comissão de licitação da
SEDUMA o mais rápido possível. O Sr. Nilton Reis ressaltou a solicitação anterior do
conselheiro Nivardo que dentro do sítio do Funam haverá um espaço para os conselheiros
com a devida indicação das entidades que representam. A Sra. Regina de Sá ressaltou a
importância da recente reestruturação desta Secretaria, que criou em sua estrutura duas
subsecretarias, fortalecendo, assim, as ações da área ambiental da SEDUMA. O Sr. Moacir
Arruda, representante do conselheiro presidente Cassio Taniguchi, sugeriu o nome do
conselheiro Perseu dos Santos como relator do Projeto Biblioteca do Cerrado, apresentado
pelo IBRAM e a sugestão foi acatada por todos os conselheiros presentes. Luizalice Labarrère
solicitou a maior brevidade possível para realização da próxima reunião extraordinária,
visando à apresentação da relatoria do Processo nº. 390.000.389/2009 e do projeto
“Revitalização da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Santuário de Vida Silvestre
do Riacho Fundo” a ser apresentado também pelo IBRAM. Não tendo mais a relatar, o Sr.
Moacir Bueno Arruda 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.
MOACIR BUENO ARRUDA - Conselheiro Suplente do Presidente do Conselho, NILTON REIS
BATISTA JÚNIOR - Secretário-Executivo do Funam e Conselheiro Suplente do Conselho,

LUIZALICE BARBARO GUIMARÃES LABARRÈRE, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES
DE SÁ, RUBENS BARTHOLO DE OLIVEIRA, PERSEU FERNANDO DOS SANTOS.

(Texto extraído do DODF Nº 185, quinta-feira, 24 de setembro de 2009)

