FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNAM
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às nove horas e
trinta

minutos,

no

2º

andar

do

Edifício

Sede

da

Secretaria

de

Desenvolvimento Urbano, Habitação 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 da Conselheira Eliana Ferreira Bermudez - Secretária 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),

Giselle

Moll

Mascarenhas,

conselheira

suplente da Secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação
e Meio Ambiente; Gustavo Souto Maior Salgado, conselheiro titular Presidente do Instituto Brasília Ambiental (IBRAM); Luizalice Barbaro
Guimarães Labarrère, conselheira suplente do IBRAM; Dálio Ribeiro de
Mendonça

Filho,

conselheiro

titular

-

representante

da

área

técnicoambiental do Distrito Federal; Cláudio Antônio Teixeira Pires,
conselheiro titular – representante do segmento ambiental da sociedade Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal;
Perseu Fernando dos Santos, conselheiro titular - representante do
segmento ambiental da sociedade - Universidade Católica de Brasília.
Estiveram também presentes a Diretora de Educação Ambiental e Difusão
de Tecnologias (DIREA/IBRAM), senhora Maria Beatriz Maury de Carvalho;
a Superintendente de Estudos, Programas, Monitoramento e Educação
Ambiental (SUPEM/IBRAM), senhora Vânia Cerqueira Barbosa; o assessor
de Gabinete da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano,
Habitação e Meio Ambiente (SEDUMA), senhor Gilmar Gonzaga; a
Secretária Executiva do CAF/FUNAM, senhora 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 Riviane Ryker Bandeira de Alencar da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, responsáveis pelo
apoio logístico e operacional da reunião do Conselho. Após verificação do
quorum, deu-se início a reunião. Passando à pauta, a secretária executiva
do FUNAM Regina de Sá fez apresentação da nova Secretária da SEDUMA
e Presidente do CAF/FUNAM Eliana Ferreira Bermudez. Quanto aos
informes, Regina de Sá levou ao conhecimento de todos a publicação da
Portaria n.º 33, de 30 de março de 2010, e citou as demais publicações
relativas a ações do Funam no período compreendido entre a reunião do
dia 30 de março e a presente reunião. Regina ressaltou a publicação do
Decreto n.º 31.548, de 12 de abril de 2010 - DODF n.º 70, de 13 de abril
de 2010, referente à abertura do crédito suplementar do superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2009 no valor
de R$ 6.057.030,00 (seis milhões, cinqüenta e sete mil e trinta centavos).
Destacou ainda a nomeação da Secretária de Estado de Desenvolvimento
Urbano, Habitação e Meio Ambiente no Decreto de 29 de abril de 2010. Na
seqüência passou a Ata da reunião anterior para aprovação e assinatura
dos conselheiros presentes. Dando continuidade aos processos em
andamento, Regina de Sá informou que o “Projeto de Ampliação da
Biblioteca do Cerrado” encontra-se no Instituto do Patrimônio Histórico
Nacional (IPHAN) desde o dia 07 de abril de 2010 para análise e
manifestação daquele Instituto. Regina de Sá informou que o processo n.º
390.000.389/2009 - Implantação do ProjetoExecutivo do Programa de
Recuperação de Nascentes do Distrito Federal - ainda não se encontra
adequado para a realização do certame licitatório e destacou que depende
dos técnicos do IBRAM o ajuste solicitado pela Comissão Permanente de
Licitação da SEDUMA. Na oportunidade, pediu ao presidente do IBRAM
Gustavo Souto Maior e a Superintendente da SUPEM/IBRAM Vânia
Cerqueira Barbosa empenho e celeridade por parte do IBRAM. Naquele
momento,

informou

aos

presentes

que

o

processo

estaria

sendo

encaminhado ao IBRAM, no mesmo dia, para proceder aos ajustes

recomendados pela CPL/SEDUMA. Na seqüência, sobre o processo nº.
390.000.354/2009 - Projeto Jardins de Contemplação - diversidade e
conhecimento, informou que foi publicado no DODF n.º 80, de 28 de abril
de 2010, o Aviso de Retificação de Edital - Tomada de Preços n.º
002/2010 a ser realizada no dia 13 de maio de 2010, às 10h00, na sala de
reuniões da SEDUMA - 2º andar, para contratação do projeto em questão.
Dando continuidade à pauta sobre os processos decorrentes do Edital n.º
01/2009, a secretária executiva informou que o Instituto Vida Verde
apresentou a minuta do Plano de Trabalho de acordo com a Instrução
Normativa nº. 01/2005 da CGDF e esta será encaminhada para análise da
Assessoria Jurídica Legislativa - AJL com vistas à aprovação pela
Secretária de Estado da SEDUMA - gestora do FUNAM. Destacou que, após
a aceitação do Plano de Trabalho, o processo nº. 390.000.712/2009, com
a minuta de Convênio a ser firmado entre o Instituto Vida Verde e o
FUNAM, será encaminhado à Procuradoria Geral do Distrito Federal PGDF.

Na

seqüência,

Regina

de

Sá

passou

ao

processo

nº.

390.000.718/2009, da entidade “Eco Atitude Ações Ambientais”, cujo
projeto é denominado “Caminhos para a sustentabilidade: construção
local de soluções ecoeficientes”, classificado em 2º lugar, sugerindo a
continuidade do mesmo. Os conselheiros presentes acataram a sugestão
de encaminhamento do Projeto. Sobre o processo n.º 390.000.711/2009
da

Fundação

adequações

Universa,

apresentadas

ficou

acordado

pela

pelos

proponente

conselheiros

serão

que

as

encaminhadas

ao

conselheiro relator do processo, Perseu dos Santos, para reanálise, e que
não será preciso ser apreciado novamente pelo CAF/FUNAM caso o
parecer

do

relator

continue

favorável

após

os

ajustes

solicitados

anteriormente. Regina de Sá informou que o projeto em questão já foi
aprovado na 3ª Reunião Ordinária de 30 de março de 2010 e classificado
em 3º lugar na seleção decorrente do Edital nº 001/2009 - FUNAM/DF.
Dando continuidade à pauta, Regina de Sá, teceu algumas considerações
sobre os Termos de Compromisso e Ajustamento de Conduta - TACs
assinados entre o Governo do Distrito Federal e o Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), referentes à
elaboração dos Programas de Educação Ambiental (PEAs) para o Setor
Habitacional Vicente Pires e para o Setor Habitacional Ribeirão, que hoje
encontram algumas dificuldades para serem implementados. Informou
que fora realizada reunião no dia 14/04/2010 entre técnicos da SEDUMA e
IBRAM

e

os

representantes

destas

unidades

entenderam

serem

necessários alguns ajustes para a continuidade deste Programa e a
participação dos demais órgãos do Governo do Distrito Federal envolvidos.
Agendaram outra reunião para o dia 10 de maio do corrente ano com a
participação do IBRAM, CAESB, ADASA, NOVACAP, CODHAB e SEDUMA,
visando aos ajustes necessários. O conselheiro Gustavo Souto Maior Presidente do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM solicitou a palavra para
alguns comentários que julgava pertinentes e esclarecedores: ressaltou
que os TACs foram assinados sem anuência do Instituto Brasília
Ambiental-IBRAM, que à época ainda não havia sido criado. Ao mesmo
tempo, o IBRAM não se opunha em contribuir com a construção de novos
programas e na implementação dos projetos decorrentes deles. Regina de
Sá passou para o próximo item da pauta acerca do processo n.º
190.009.520/2008 - “Projeto de Revisão e Republicação da Legislação
Ambiental do Distrito Federal” e ficou decidido pelos conselheiros
presentes a criação de um Grupo Técnico com a participação dos
conselheiros Luizalice Barbaro Guimarães Labarrère, conselheira suplente
do

IBRAM,

Dálio

Ribeiro

de

Mendonça

Filho,

conselheiro

titular

representante da SEDUMA e Cláudio Antônio Teixeira Pires, conselheiro
titular - representante do segmento ambiental da sociedade, para relatoria
do processo. Na seqüência, foi apresentado o “Modelo Padrão” de placa
alusiva às obras, utilização em veículos, material audiovisual e impresso,
bem como banners e outros para uso em eventos decorrentes dos
contratos e convênios com recursos do FUNAM. A presidente do Conselho
Eliana Bermudez solicitou a utilização do símbolo oficial do Governo do
Distrito Federal e sugeriu ainda algumas adequações nos modelos
apresentados. O conselheiro Dálio Mendonça Filho também sugeriu que

nas placas fossem usadas mensagens de cunho educativo. O conselheiro
Cláudio Pires sugeriu a mensagem “Semeando Ecologia” para apreciação
do grupo e ficou acordado entre os conselheiros que todos deverão enviar
as suas propostas e que poderão ser utilizadas diversas mensagens no
material

dos

projetos.

Todas

as

sugestões

foram

acatadas

pelos

conselheiros presentes. Regina de Sá justificou que não foi possível a
publicação do balanço contábil dos recursos dos Funam, referente ao 1º e
2º bimestre do ano, como prevê a legislação em vigor, tendo em vista que
a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal não encaminhou a conciliação
bancária até o presente momento ao FUNAM. Foram encaminhadas
diversas mensagens escritas e solicitações por telefone, mas, até a
presente data, não houve retorno. Em seguida, a senhora Regina de Sá
convidou o conselheiro Dálio Ribeiro e a técnica Viviane Damiense para
apresentarem o “Projeto de Educação Ambiental e Recuperação de Áreas
Degradadas em defesa da Bacia do Lago Paranoá”, a ser financiado com
recursos do FUNAM e cujo proponente é a Subsecretaria de Políticas
Ambientais, Recursos Hídricos e Resíduos Sólidos (SUPAM/SEDUMA). A
apresentação teve início com o senhor Dálio Ribeiro apontando os
problemas

encontrados

na

Bacia

do

Lago

Paranoá,

tais

como

o

crescimento populacional, ocupação desordenada, impactos negativos,
dentre outros. Dálio enfatizou que, por meio da implantação de programas
e projetos, poderão ser levantadas alternativas para a melhoria do lago
Paranoá. A proposta desenvolvida pelo projeto “Proteção da Bacia do Lago
Paranoá”, que tem como um dos seus principais objetivos a recuperação
das áreas degradadas ao longo de quatro córregos que deságuam na
mesma bacia, além de desenvolver um trabalho de educação ambiental
com as comunidades que margeiam os córregos selecionados e propõe
ainda integrar os trabalhos desenvolvidos pelos diversos órgãos do GDF,
que desenvolvem ações que interferem na bacia, quer seja como usuários,
gestores ou outros. O senhor Cláudio ressaltou a importância das
parcerias nestas ações e sugeriu ampliar a área de abrangência do projeto
atingindo também os córregos no braço norte da Bacia do Lago Paranoá.

Sugeriu ainda a alteração de um dos objetivos específicos substituindo a
palavra “supervisão” por “acompanhamento” ou “monitoramento”. A
senhora Giselle Moll falou sobre a importância de parcerias com iniciativas
privadas na implementação desses projetos e Elenice dos Santos Costa,
corroborando com Giselle Moll, disse que foram realizados alguns contatos
com a empresa Cimfel, visando parceria em diversos projetos de cunho
ambiental. A senhora Beatriz Maury falou sobre a criação da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambiental do Distrito Federal (CIEA),
lembrando que o DF era uma das únicas unidades da federação que não
possuía o Conselho. Completou dizendo que, para implementar essas
comissões,

faz-se

necessário

convidar

representantes

de

entidades

ambientalistas não governamentais. A senhora Gisele sugeriu que seja
verificado o projeto Beira Rio, que contempla a recuperação dos rios para
a sociedade com a participação da comunidade da Vila Cauhy e Núcleo
Bandeirante. O senhor Dálio diz que vai procurar conhecer o projeto e
verificar como a SUPAM pode participar dessa parceria. A senhora Giselle
também sugeriu que sejam mapeados os projetos já existentes na área,
agregando todos os trabalhos já realizados, buscando otimizar as ações já
desenvolvidas e em desenvolvimento na área de atuação. A senhora
Elenice comentou que o mapeamento das ações faz parte da proposta. A
senhora Luizalice Labarrère sugeriu ainda, que fosse dada prioridade à
área de proteção da bacia. O conselheiro Perseu Fernando deu sugestão
de se criar um parâmetro para verificar a qualidade ambiental da água,
realizar monitoramento ambiental, levantar quais os tipos de plantas
devem ser usados na área, criar indicadores socioambientais, dentre
outros. O conselheiro Dálio Ribeiro acatou as sugestões e disse que toda a
discussão poderá enriquecer muito a proposta. Concluída a apresentação,
Regina de Sá perguntou qual (is) seria (m) o (s) encaminhamento (s)
para o projeto em discussão. As senhoras Giselle Moll e Elenice Costa
sugeriram que tenha uma nova apresentação do projeto, após a inclusão
das alterações, e que o mesmo deve ser enviado por e-mail para os
conselheiros opinarem acerca da nova versão. A secretária executiva

Regina de Sá lembrou que o FUNAM deverá lançar o Edital nº. 02/2010 e
pediu aos conselheiros para sugerirem e priorizarem o tema para o novo
edital. Sugeriu ainda participação de técnicos do IBRAM na confecção do
Termo de Referência que irá subsidiar o Edital. Lembrou aos demais
conselheiros acerca do curso de capacitação de projetos com recursos do
FUNAM, para técnicos da área ambiental e as ONGs e pediu contribuição
do técnico Gilmar Gonzaga na confecção do Termo de Referência para
apresentação aos conselheiros na próxima reunião. Não tendo mais nada
a relatar, a presidente do Conselho Eliana Ferreira Bermudez encerrou a
sessão. Lida e, achada conforme, aprovada por todos os conselheiros, foi
lavrada a presente Ata por mim, Maria Regina de Lima Guimarães Soares
de Sá, secretária executiva do FUNAM e assinada por todos os
Conselheiros presentes nominados e referenciados: ELIANA FERREIRA
BERMUDEZ - Conselheira Presidente, GISELLE MOLL MASCARENHAS,
ELENICE DOS SANTOS COSTA, DÁLIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO,
GUSTAVO SOUTO MAIOR SALGADO, LUIZALICE BARBARO GUIMARÃES
LABARRÈRE, CLÁUDIO ANTÔNIO TEIXEIRA PIRES, PERSEU FERNANDO
DOS SANTOS.
(Texto extraído do DODF Nº 118, terça-feira, 22 de junho de 2010)

