
FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FUNDO ÚNICO 

DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 
 

Aos 30 dias do mês de março de 2010, às 09h30, na sala de reuniões da 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE DO 

DISTRITO FEDERAL - SEDUMA, Setor Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A - 

2º andar, ocorreu a terceira reunião ordinária do Fundo Único do Meio 

Ambiente - FUNAM, sob a presidência do Conselheiro Danilo Pereira 

Aucélio - Secretário de Estado da SEDUMA. Estavam presentes os 

seguintes Conselheiros (as): Elenice dos Santos Costa, conselheira titular 

- Subsecretária da Subsecretaria de Políticas Ambientais, Recursos 

Hídricos e Resíduos Sólidos - SUPAM/SEDUMA; Luizalice Barbaro 

Guimarães Labarrère, conselheira suplente do Instituto Brasília Ambiental 

- IBRAM; Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, conselheiro titular - 

representante da área técnico-ambiental do Distrito Federal; Cláudio 

Antônio Teixeira Pires, conselheiro titular - representante do segmento 

ambiental da sociedade - Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável 

do Distrito Federal; Massae Watanabe, conselheira suplente do 

representante do segmento ambiental da sociedade - Conselho de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal; Carlos Francisco 

Rosetti - conselheiro titular - representante do segmento ambiental da 

sociedade - Universidade de Brasília. Estiveram também presentes o 

Diretor de Estudos, Programas e Monitoramento da Qualidade Ambiental 

do IBRAM - Leider Alves de Oliveira; a assessora de Gabinete da 

Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA 

Maria da Glória Rincon Ferreira; a assessora da SUPAM/SEDUMA Maria 

Regina de Lima Guimarães Soares de Sá - responsável pelas atividades do 

Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal; os técnicos Adilson 

Neves de Oliveira e Kíssila Vasconcelos da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente responsáveis pelo apoio 

logístico e operacional da reunião do Conselho. Após verificar quorum, 

deu-se início a reunião. Passando à pauta, o Presidente do FUNAM Danilo 



Aucélio deu posse ao conselheiro Carlos Francisco Rosetti - representante 

do segmento ambiental da sociedade - Universidade de Brasília. Quanto 

aos informes, Danilo Aucélio levou ao conhecimento de todos a publicação 

da Resolução n°. 01/2010 - referente ao Plano de Aplicação de Recursos 

de 2010 e a republicação da Portaria nº. 16, de 19 de fevereiro de 2010, 

por ter saído com incorreção no DODF de 23 de fevereiro de 2010. Foi 

aprovada e assinada pelos conselheiros presentes a Ata da reunião do dia 

11 de março de 2010. Em relação ao andamento dos projetos de 2010, 

Danilo Aucélio informou que o projeto “Jardins de Contemplação: 

diversidade e conhecimento”para o coordenador do projeto, para 

adequação e atualização de orçamento. A assessora Regina de Sá falou 

sobre o processo 390.000.389/2009 - Implantação do Projeto-Executivo 

de Recuperação de Nascentes do Distrito Federal, o qual foi definido na 

última reunião que seria licitado pelo IBRAM, mas, por conta de o órgão 

não ter Comissão de Licitação, o Presidente do FUNAM decidiu licitar pela 

SEDUMA. Os conselheiros presentes acataram a mudança. A senhora 

Regina de Sá informou que houve necessidade de adequação do Projeto 

Básico, para licitação do projeto, motivo pelo qual convidou o Diretor 

Leider Alves de Oliveira, para apresentar a justificativa de adequação da 

proposta. Leider Alves ressaltou que, na proposição inicial, já aprovada 

pelo Conselho de Administração do Fundo, os técnicos responsáveis pela 

elaboração do Termo de Referência observaram que 05 (cinco) nascentes 

apresentavam intervenções técnicas que dependem exclusivamente da 

aprovação, planejamento e execução de órgãos públicos federais e/ou 

distritais, o que inviabilizaria a implantação das atividades de recuperação 

e preservação destas nascentes pela empresa a ser contratada. A redução 

do quantitativo de nascentes a serem recuperadas interfere no valor 

global do projeto. Ficou acordado que, assim que a nova proposta e a 

adequação orçamentária forem finalizadas, o projeto deverá ser apreciado 

novamente pelo Conselho. O senhor Leider deixou por escrito a Nota 

Técnica nº. 01/2010 - DIEMP/SUPEM/IBRAM, que será anexada ao 

processo oportunamente. De acordo com Leider, as mudanças do projeto 



se limitam a delimitação de área, cercamento, sinalização, reposição 

vegetal e monitoramento. O Presidente Danilo Aucélio disse que estas 

mudanças têm que estar muito bem embasadas para os representantes 

do conselho e sugeriu que deve haver um compromisso do órgão 

ambiental, para posterior recuperação das outras 05 (cinco) nascentes. O 

conselheiro Cláudio Antônio Teixeira solicitou que fosse enfatizado no 

projeto a importância das nascentes. A conselheira Massae Watanabe 

falou que é necessário levar em conta a importância das atividades 

preventivas nas Bacias do Riacho Fundo, para que a área não seja 

invadida por prédios e pela malha urbana. Regina de Sá informou que vai 

haver uma reunião extraordinária para que o Leider de Oliveira apresente 

o projeto readequado e assim não paire nenhuma dúvida sobre a nova 

proposição. Dando continuidade aos processos em andamento, Regina de 

Sá falou sobre o “Projeto de Ampliação da Biblioteca do Cerrado”, o qual 

foi aprovado pela Diretoria de Conjunto Urbanístico Tombado de Brasília - 

DTC/SUPLAN/SEDUMA, mas sugerindo consulta ao Instituto do Patrimônio 

Histórico Nacional - IPHAN. Senhora Regina de Sá passou para os 

processos decorrentes do Edital nº. 001/2009, distribuídos na reunião 

anterior aos conselheiros para relatoria. Inicialmente informou que o 

conselheiro Perseu dos Santos enviou comunicado no dia 29 de março à 

noite, por e.mail, justificando a impossibilidade dele e sua suplente 

Lucijane Monteiro participarem da presente reunião. Assim, procedeu-se a 

leitura do parecer do conselheiro Perseu dos Santos referente ao processo 

nº. 390.000.711/2009, cujo proponente foi a Fundação Universa. A 

proposta orçamentária total é de R$ 233.552,00 (duzentos e trinta e três 

mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais) e contrapartida de R$ 21.232,00 

(vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais). O projeto foi aprovado 

com restrições e ficou acertado que o mesmo será reencaminhado ao 

proponente para as adequações sugeridas. Em seguida, o presidente do 

Conselho Danilo Aucélio, propôs que a relatoria fosse feita de acordo com 

a pontuação alcançada, iniciando-se pelo 1º classificado ao último. Assim, 

passou para a relatoria da conselheira Luizalice Labarrère acerca do 



projeto de Educação Ambiental para o Parque Sucupira, na região de 

Planaltina - DF, proposto pelo Instituto Vida Verde, constante do processo 

nº. 390.000.712/2009. A proposta orçamentária total é de R$ 295.000,00 

(duzentos e noventa e cinco mil reais) e contrapartida de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais). A conselheira Luizalice votou pela aprovação 

integral do projeto e seu voto foi seguido por todos os conselheiros. O 

projeto obteve 23 pontos e assim ficou classificado em 1º lugar. Na 

seqüência passou ao processo nº. 390.000.718/2009. A proposta 

orçamentária total é de R$ 231.400,00 (duzentos e trinta e um mil e 

quatrocentos reais), a contrapartida de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e 

quatrocentos reais) incluindo outras fontes de recursos no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). A proposição é da entidade “Eco Atitude Ações 

Ambientais” cujo título é “Caminhos para a sustentabilidade: construção 

local de soluções ecoeficientes” e será implementado junto à comunidade 

do Varjão. Foi lido o voto da relatora conselheira Lucijane Monteiro, que 

não estava presente à reunião. O voto da relatora foi de aprovação da 

proposta, mas com sugestão de adequações. Houve questionamento do 

senhor Danilo se no momento do parecer técnico foi levado em 

consideração as despesas gastas com pessoal e se estes gastos excediam 

o valor gasto com as ações dos projetos. Regina de Sá disse que os 

técnicos avaliaram criteriosamente todos os pontos. O presidente Danilo 

sugeriu que os projetos que necessitam adequação serão enviados aos 

proponentes para os ajustes solicitados e a sugestão foi acolhida por 

todos os conselheiros. Na seqüência o conselheiro Dálio Ribeiro fez a 

leitura do seu parecer acerca do “Projeto Semente das Águas - Etapa 

Parque Ecológico de São Sebastião” constante do processo nº. 

390.000.715/2009 e cujo proponente é a Associação Preserve Amazônia. 

A proposta orçamentária totaliza R$ 180.990,00 (cento e oitenta mil, 

novecentos e noventa reais) e a contrapartida é de R$ 53.000,00 

(cinqüenta e três mil reais). O voto do relator foi pela adequação do 

projeto com a inclusão de um PP - Plano de Plantio a ser previamente 

aprovado pelo IBRAM, voto seguido por todos os conselheiros. O 



conselheiro Cláudio Pires sugeriu que todos os projetos voltados para os 

parques tenham articulação com os PDLs - Planos de Desenvolvimento 

Locais. Passou para a leitura do processo relatado pela conselheira Elenice 

dos Santos Costa referente ao processo nº. 390.000.716/2009, proposto 

pela Cooperativa de Turismo, Cultura e Meio Ambiente - Trilha Mundo, a 

ser implementado no Parque Dom Bosco, com vistas a transformar o 

Parque em um espaço educador e integrador. O valor total da proposta é 

de R$ 210.212,00 (duzentos e dez mil, duzentos e doze reais) e a 

contrapartida de R$ 19.431,00 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e um 

reais). A conselheira justificou o seu voto e votou pela não aprovação do 

projeto, seguindo o voto da comissão técnica. A decisão foi acatada por 

todos os conselheiros. O conselheiro Dálio Ribeiro sugeriu que fossem 

realizados cursos de capacitação para elaboração de projetos, com 

recursos do Funam, cujas vagas poderão ser disponibilizadas para 

técnicos da área ambiental de organizações governamentais e não 

governamentais. Regina de Sá concordou com a idéia do conselheiro e 

sugeriu que a proposta seja apresentada à apreciação do FUNAM em 

breve. Outro projeto, constante do processo nº. 390.000.717/2009 

“Educação Ambiental como meio para a conservação do Parque Urbano e 

Vivencial do Gama” cujo proponente é a Companhia Lábios da Lua - Arte e 

Cidadania foi relatado pelo conselheiro Cláudio Pires. O valor total do 

projeto é de R$ 245.350,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e 

cinqüenta reais) e a contrapartida de R$ 26.280,00 (vinte e seis mil, 

duzentos e oitenta reais). O relator justificou seu voto pela não aprovação 

da proposta, seguindo o parecer da comissão técnica e sua decisão foi 

acatada pelos conselheiros presentes. A senhora Maria da Glória Rincon 

explicou que este Parque está ocupado desde a época da criação do Gama 

e teceu alguns comentários acerca do local, corroborando assim com a 

decisão dos conselheiros. Ao final das relatorias, foram aprovados 04 

(quatro) projetos e desclassificados 02 (dois). Ficou acordado que todas 

as entidades concorrentes ao Edital nº. 001/2009/FUNAM/DF serão 

comunicadas por telefone e/ou pessoalmente, antes da publicação no 



DODF. Dando continuidade à pauta, Regina de Sá passou para os novos 

projetos decorrentes de demanda dos Termos de Ajustamento de Conduta 

- TAC para o Setor Habitacional Vicente Pires e o Setor Habitacional do 

Ribeirão. Relatou que para o andamento dos processos nº. 

390.006.855/2008 e 390.000.015/2009, a SEDUMA aguarda aprovação 

dos Programas de Educação Ambiental pelo Instituto Brasileiro e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. Elenice dos Santos disse que 

houve manifestação do IBAMA e que o Instituto solicitou dados 

complementares dos Programas para aprovação. Danilo solicitou que 

Elenice dos Santos e Luizalice Labarrère ficassem responsáveis pela 

complementação das informações. Danilo Aucélio sugeriu que estes 

projetos sejam colocados novamente na pauta da próxima reunião. Regina 

de Sá ressaltou que todos os projetos a serem avaliados pelo FUNAM 

devem passar por uma avaliação técnica, de acordo com a legislação 

vigente do Fundo. Danilo Aucélio considerou que tendo em vista os 

Programas de Educação Ambiental, em cumprimento aos referidos TAC’s 

terem sido elaborados pela equipe técnica do IBRAM, os mesmos seriam 

dispensados de outro parecer técnico e seriam encaminhados diretamente 

para relatoria dos conselheiros, após aprovação pelo IBAMA. Não foram 

definidos os conselheiros relatores durante a reunião e assim, a senhora 

Maria da Glória Rincon propôs que se definisse os conselheiros 

posteriormente e que os processos poderão ser encaminhados aos 

relatores antes da próxima reunião. Passou-se para o Programa de 

Proteção do Lago Paranoá e Seus Afluentes – projeto proposto pela 

SUPAM/SEDUMA. Danilo Aucélio solicitou que esta proposta seja 

apresentada pela equipe técnica na próxima reunião, por tratar-se de 

projeto de maior complexidade e de maior valor orçamentário. A 

proposição foi acatada por todos os conselheiros. Regina de Sá passou 

para o próximo item da pauta acerca do “Projeto de Revisão e 

Republicação da Legislação Ambiental do Distrito Federal”, no valor de R$ 

110 mil - produto final. O projeto será apresentado na próxima reunião 

para distribuição ao conselheiro relator. Ficou acertado o encaminhamento 



da adequação do Decreto nº. 28.292, de 19 de setembro de 2007, que 

dispõe sobre a os Regimentos do Fundo Único do Meio Ambiente e do 

Conselho de Administração do Fundo, para análise da Assessoria Jurídica 

Legislativa - AJL e posterior envio à Procuradoria Geral do Distrito Federal 

- PGDF. Segundo Regina de Sá as alterações propostas no Decreto 

referem - se à questão das demandas espontânea e induzida e as 

atribuições do Secretário Executivo do Funam. Não tendo mais a relatar, o 

presidente do Conselho Danilo Pereira Aucélio encerrou a sessão. Lida e, 

achada conforme, aprovada por todos os presentes, foi lavrada por mim, 

Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá, e assinada por todos os 

Conselheiros presentes nominados e referenciados. DANILO PEREIRA 

AUCÉLIO - Conselheiro Presidente, ELENICE DOS SANTOS COSTA, 

LUIZALICE BARBARO GUIMARÃES LABARRÈRE, DÁLIO RIBEIRO DE 

MENDONÇA FILHO, CLÁUDIO ANTÔNIO TEIXEIRA PIRES, MASSAE 

WATANABE, CARLOS FRANCISCO ROSETTI 


