FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 1ª REUNIÃO DE 2010.
Aos onze dias do mês de março de 2010, na sala de reuniões da SEDUMA - Setor Comercial
Sul, Quadra 6, Bloco A - 2º andar, ocorreu a 5ª Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração do Fundo Único do Meio Ambiente - CAF/FUNAM, subscrita como 1ª Reunião
Extraordinária de 2010, sob a presidência do Sr. Danilo Pereira Aucélio - Secretário de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e conselheiro presidente do CAF. 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 do Secretário de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Gustavo Souto Maior Salgado, conselheiro
titular - Presidente do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM; 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; Perseu
Fernando dos Santos, conselheiro titular - representante do segmento ambiental da
sociedade - Universidade Católica de Brasília; Lucijane Monteiro de Abreu, conselheira
suplente do representante do segmento ambiental da sociedade - Universidade Católica de
Brasília. Participaram também da presente reunião a Senhora Renata Fortes Fernandes Secretária Executiva do Funam; a Senhora Maria da Glória Rincon Ferreira da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; o Senhor Gilmar Gonzaga da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o Senhor Adilson Neves
de Oliveira da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Senhora
Kíssila Vasconcelos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e
a Senhora Maria Regina de Lima Guimarães Soares de Sá, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Após abertura dos trabalhos e verificação do
quorum, o Senhor Danilo Aucélio deu início à reunião, acompanhando os itens da pauta.
Logo em seguida, passou a palavra para a Sra. Maria Regina de Sá, que distribuiu aos
participantes as pastas contendo, além da pauta, todos os documentos que seriam
discutidos durante a reunião. Foi repassado o Termo de Posse aos conselheiros presentes
para conhecimento do teor do mesmo e assinatura de cada um. Regina de Sá informou que
o período de atuação dos novos conselheiros conta por dois anos a partir da presente data.
O presidente do Conselho Secretário Danilo Aucélio informou que o FUNAM está
trabalhando em parceria com o Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal FUNDURB e disse que, por meio desta parceria, será possível aliar esforços para uma melhor
administração. A Sra. Regina de Sá apresentou, por meio de slides, as resoluções publicadas
no DODF de março de 2010 acerca das decisões decorrentes das reuniões de 2009,
justificando, assim, maior transparência dos atos do Funam durante o exercício anterior. Na
seqüência, foi colocada para apreciação dos conselheiros a lista das ações desenvolvidas em
2009 constantes do Relatório Anual de Atividades do Funam, bem como o Balanço Contábil
do Fundo, também referente ao exercício de 2009. Regina de Sá justificou que esta
aprovação deveria ter sido feita em dezembro do ano anterior, mas, devido à falta de

quorum na reunião agendada para o dia 08/12/2009, foi necessário colocar o assunto
novamente sob apreciação dos conselheiros nesta reunião. Regina de Sá informou que este
ano o balanço contábil do FUNAM será apreciado bimestralmente pelos conselheiros e logo
em seguida publicado no DODF, conforme previsto na legislação vigente. Cumprindo a
pauta, foi feito o relato acerca da situação das ações, programas e projetos aprovados em
2009 e em andamento, quais sejam: Processo nº. 390.000.354/2009 - Projeto Jardins de
contemplação - diversidade e conhecimento; Processo nº. 390.000.389/2009 - Implantação
do Projeto-Executivo do Programa de Recuperação de Nascentes do Distrito Federal e
Processo nº. 390.000.551/2009 - Projeto de Ampliação da Biblioteca do Cerrado. Houve a
confirmação do conselheiro Perseu dos Santos, como relator do Processo nº.
390.000.551/2009. O mesmo será entregue nas mãos do referido conselheiro assim que ele
retornar da Diretoria do Conjunto Tombado de Brasília - DCT/SEDUMA, onde se encontra
para manifestação. Regina de Sá informou que o projeto Jardins de Contemplação será
encaminhado para licitação assim que houver a publicação da adequação orçamentária de
2010, decorrente da apuração do superávit financeiro de 2009. Com relação ao Programa de
Recuperação das Nascentes, proposto pelo Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) o presidente
do Conselho Danilo Aucélio questionou ao conselheiro Gustavo Souto Maior se não haveria a
possibilidade de a licitação ser feita pelo órgão proponente. Houve concordância do
Presidente do IBRAM. Passado adiante, deu-se o relato acerca da situação dos projetos
apresentados pelas organizações não governamentais em resposta ao Edital nº. 001/2009. A
servidora Regina de Sá apresentou, em slides, o Quadro Resumo da Situação dos Projetos
decorrentes do Edital. Foi relatado que dois projetos não foram aprovados pelo grupo
técnico por não atenderem a alguns quesitos do Edital. Regina de Sá colocou em discussão
se haveria necessidade destes projetos serem encaminhados aos conselheiros para uma
reanálise técnica. A conselheira Elenice dos Santos Costa se pronunciou em sentido
contrário. O presidente do Conselho Danilo Aucélio disse que só seria necessário fazer uma
reavaliação dos projetos se os representantes das ONGs se manifestassem por meio de
recurso, pedindo uma revisão do projeto. O conselheiro Sr. Danilo Aucélio se manifestou
solicitando um parecer do Conselho para apresentar às ONGs. O conselheiro Cláudio Pires
questionou se o Conselho tinha rotina de reencaminhar os projetos para adequação. Regina
de Sá informou que esta é a primeira vez que o Funam utiliza este instrumento para a
seleção de projeto de cunho ambiental. Após acordado, houve a distribuição dos Processos
para a relatoria dos conselheiros, incluindo aqueles não classificados pela equipe técnica. A
distribuição foi feita aleatoriamente entre os presentes, da seguinte forma: Processo nº.
390.000.711/09 - Fundação Universa - conselheiro relator: Prof. Perseu dos Santos; Processo
nº. 390.000.712/09 - Instituto Vida Verde - conselheira relatora: Luizalice Labarrère;
Processo nº. 390.000.715/09 - Associação Preserve a Amazônia - conselheiro relator: Dálio
Ribeiro Filho; Processo nº. 390.000.716/09 - Cooperativa de Turismo, Cultura e Meio
Ambiente - Trilha Mundo - conselheira relatora: Elenice dos Santos; Processo nº.
390.000.717/09 - CIA. Lábios da Lua - conselheiro relator: Cláudio Antônio Pires; Processo nº.
390.000.718/09 - Eco Atitude Ações Ambientais - conselheira relatora: Lucijane Monteiro.
Ficou acordado o prazo de 26 de março para retorno dos processos a área técnica da
SEDUMA encarregada pelas ações do Funam. Passando para outra etapa da reunião e saindo
um pouco da seqüência da pauta, a servidora Regina de Sá apresentou o calendário para as
reuniões ordinárias de 2010, o qual foi aprovado pelos conselheiros. Em seguida, apresentou
o Plano de Aplicação de recursos para o exercício de 2010. O presidente Sr. Danilo informou
que a tabela está com os valores bem distribuídos e aconselhou que fosse aprovada. Ele

acrescentou que, caso haja necessidade, novas adequações poderão ser feitas ao longo do
ano. Por decisão de todos os conselheiros, o Plano foi aprovado. Em seguida, foi
apresentada a proposta de adequação orçamentária do superávit financeiro de 2010,
também aprovada por unanimidade. Sra. Regina de Sá disse que ambas as decisões serão
publicadas no DODF por meio de resolução assinada pelo presidente do Conselho. O Sr.
Danilo Aucélio sugeriu que fosse traçada uma linha de ação com a finalidade de utilizar as
verbas disponíveis no Fundo e ressaltou que a Controladoria do DF vem insistindo na
necessidade de aplicação dos recursos dos Fundos. A conselheira Giselle Moll disse que uma
professora da Universidade de Brasília - UnB está realizando um projeto na área de pesquisa
e desenvolvimento voltada para os efluentes líquidos e que poderia ser viabilizado com
recursos do Funam. Regina de Sá falou que novos projetos para o exercício de 2010 poderão
ser colocados em pauta e que a Subsecretaria de Políticas Ambientais da SEDUMA já possui
algumas propostas em fase de elaboração. O presidente Danilo Aucélio discorreu sobre tais
demandas e enfatizou que as mesmas são exigências de Termos de Compromisso e
Ajustamento de Conduta assinados entre o Governo do Distrito Federal e o Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, referentes à
Implantação do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto do Setor Habitacional Vicente
Pires e da Regularização Fundiária e Urbana do Setor Habitacional Ribeirão. Além deste, por
demanda interna da SEDUMA, também está sendo proposto um Projeto de “Recuperação de
Áreas Degradadas na Bacia do Paranoá”. A conselheira Elenice informou que está fazendo
um mapeamento das ações que outras instituições vêm desenvolvendo nestas áreas para
iniciar um trabalho em parceria com esses órgãos. Ao mesmo tempo, a conselheira Elenice
justificou o seu afastamento da reunião, por motivo de outro compromisso de trabalho
assumido junto a Casa Civil da Presidência da República. A conselheira Massae Watanabe
questionou se há alguma diferença entre demanda induzida e demanda espontânea e o
presidente Danilo informou que é uma decisão do grupo. A servidora Regina de Sá pediu
para que fosse colocada em discussão a proposta de “Carta Consulta”, para que os projetos
sejam apresentados por esta modalidade. O presidente do Conselho informou que não há
necessidade de colocar em votação e informou que esta é uma forma de assegurar recursos
junto ao Fundo. Passando ao último item da pauta - Proposta de Adequação do Decreto nº.
28.292, de 19 de setembro de 2007, Regina de Sá justificou a necessidade de realizar ajustes
no atual Decreto com vistas a flexibilizar os trâmites para apresentação de projetos junto ao
Funam e possibilitar que outros órgãos na esfera governamental e as ONGs possam se
candidatar aos recursos do Fundo por demanda espontânea, sem, contudo condicionados à
publicação de editais. O Sr. Danilo disse que o FUNDURB realizou a modificação dos decretos
e houve uma abertura para aprovação de projetos do Governo do Distrito Federal. O Sr.
Danilo sugeriu que a proposta de adequação do Decreto fosse colocada à apreciação do
Conselho na próxima reunião, que ocorrerá no dia 30 de março de 2010. 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 do Conselho, Giselle Moll
Mascarenhas, Elenice dos Santos Costa, Gustavo Souto Maior Salgado, Luizalice Barbaro
Guimarães Labarrère, Dálio Ribeiro de Mendonça Filho, Cláudio Antônio Teixeira Pires,
Massae Watanabe, Perseu Fernando dos Santos, Lucijane Monteiro de Abreu.
(Texto extraído do DODF Nº 65, terça-feira, 6 de abril de 2010)

