CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ÚNICO DO MEIO
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e doze, às nove horas e trinta
minutos, no Ed. Sede da SEMARH - Sala de Reuniões, 4º andar, ocorreu à primeira
reunião ordinária do Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do
Distrito Federal - CAF/FUNAM, com a seguinte pauta: Item um: Ordem do dia:
Abertura; Leitura e aprovação da ATA da 1ª Reunião Extraordinária. Item dois:
Apresentação dos Projetos da SEMARH/IBRAM. Item três: Orçamento 2012. Item
quatro: Definição e Aprovação de Cronograma para as Reuniões Ordinárias - Exercício
2013. Item cinco: Aprovação da Prestação de Contas do Projeto Jardim de
Contemplação do Jardim Botânico de Brasília. Item seis: Informes Gerais. Estavam
presentes os seguintes Conselheiros (as): PAULO PENHA DE LIMA, Conselheiro
Suplente (SEMARH) e Vice Presidente CAF/FUNAM; NILTON REIS BATISTA
JÚNIOR, Conselheiro Titular (IBRAM/SEMARH); RENATA FORTES FERNANDES
(IBRAM/DF), Conselheira Suplente; LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE
MARANHÃO, Conselheiro Titular (SUBSECRETÁRIO/SEMARH); REINALDO
COSTA, Conselheiro Suplente (SEMARH); PAULO CELSO DOS REIS GOMES,
Conselheiro Titular (SEMARH); PERSEU FERNANDO DOS SANTOS, Conselheiro
Titular (UCB); DOUGLAS JOSÉ DA SILVA Conselheiro Suplente (UCB); ELITON
MENDES BRANDÃO, Conselheiro Titular (IESB); ANA CRISTINA DA COSTA
AMARAL, Conselheira Suplente (IESB); DORIS ALEIDA SAYAGO, Conselheira
Suplente (UNB); JOÃO BOSCO COSTA DIAS, Conselheiro Titular (OSCIP);
PATRÍCIA MAZONI, Conselheira Suplente (OSCIP). O Senhor PAULO LIMA, VicePresidente do CAF/FUNAM deu início a reunião seguindo a ordem da Pauta para
deliberação dos Conselheiros: Item um: a Ata da 1º Reunião Extraordinária de 2012 foi
aprovada por unanimidade. Item dois: Apresentação dos Projetos da
SEMARH/IBRAM. A Secretária Executiva ELENICE COSTA, fez uma breve
apresentação do Projeto Brasília Cidade Parque: informou que o projeto foi instituído
pelo Decreto 32.981 de 10 de junho de 2011, e que visa a sustentabilidade dos parques
de forma que sociedade privada possa investir como um colaborador na manutenção do
parque, onde o governo faria obras essenciais e a sociedade privada ajudaria na
manutenção; explicou que o FUNAM não tem recursos para esse fim e que também não
pode financiar nenhum pagamento mensal e por isso não poderia fazer esse tipo de
manutenção e conservação do parque; as ações que já foram feitas através da Secretaria
e do IBRAM são algumas infra-estruturas em alguns parques (Parque da Asa Sul e
Parque dos Jequitibás as obras já foram iniciadas, e no Parque de Águas Claras, Parque
Ecológico Ezechias Heringer, Parque Ecológico Saburo Onoyama e Jardim Botânico de
Brasília; as obras nesses parques estão em andamento e bem adiantadas, o intento é que
eles sejam inaugurados até o final do ano. Ressaltou que a intenção agora é a
revitalização do Parque Recreativo do Gama “Prainha do Gama”, criada em 1961
praticamente na inauguração de Brasília, mas desde então já não estava assim muito
recomendável, inclusive hoje ele funciona praticamente como desova, e que está em
estado deplorável e mesmo com todos os problemas a comunidade ainda utiliza como
uma opção e a própria Secretaria de Educação também ainda utiliza para dar aula de
ciências, geografia. O Conselheiro ELITON BRANDÃO fez os seguintes
questionamentos: a) sobre a jurisdição do parque na época; b) se tem uma construção
histórica dos fatos que levaram o parque a essa situação, até mesmo para que não seja
percorrido o mesmo caminho. A Senhora ELENICE COSTA respondeu que quanto à

jurisdição, acredita que na época quem era responsável pelo parque era a própria
administração. Quanto aos fatos que ensejaram a degradação da área, um dos fatores é a
mudança de responsabilidade de que passa de um órgão para outro. O Conselheiro
NILTON REIS, ressaltou que agora está tentando recuperar todo esse espaço; resgatar
esse patrimônio do Gama que agora está deixando a desejar. O Conselheiro ELITON
BRANDÃO falou dá importante dessa compreensão mais profunda para que possamos
na defesa de tudo isso ter mais subsídio. ELENICE COSTA, acrescentou que essa
situação atual do parque decorre de anos de abandono para chegar neste ponto não
foram oito anos. O Conselheiro NILTON REIS, informou que já foi feita uma reunião
com mais de trinta pessoas desde membros da comunidade até pessoas da administração
do Gama, pessoas da própria WWF, vários atores que querem e já tem um movimento
chamado Prainha Viva, que foi criado até um site que é para fazer a revitalização do
Prainha. E que o Ibram terá que buscar ou via FUNAM ou via orçamento para o ano
que vem porque esse parque não vai poder ficar assim porque a sociedade de lá é
carente e vem pressionando, eles vêem o absurdo e querem que o estado tome frente
porque não pode ficar do jeito que está. ELENICE COSTA, informou que seria
necessário um novo projeto do parque. A Conselheira RENATA FORTES acrescentou
que a empresa já fez um projeto e este ano esse já é o projeto que foi entregue de
revitalização da Prainha. A Conselheira PATRÍCIA MAZONI, questiona com base em
que se chega que a demanda desse uso parque fosse construtiva, com base em que são
esses equipamentos que esse parque deve ter, que aquela comunidade vai utilizar, se já
foi feito uma pesquisa. ELENICE COSTA salientou que esse trabalho foi feito para
todos os parques não só para esse, inclusive o próprio projeto Brasília Cidade Parque. A
Conselheira RENATA FORTES, informou que lá no Prainha nós temos agente de
fiscalização que já estão no parque e esses são os interruptores com a comunidade e foi
a exemplo que aconteceu com o Parque da Asa Norte, eram os agentes de unidades de
conservação, que lá estando colhia essas informações, ele também tem uma
característica que apesar da baixa infra inadequada as pessoas mesmo assim usam, então
nos já temos uma percepção de que realmente ele vai pegar. É um exemplo muito
parecido com a praia do Lago Norte, embora não tenha infra estrutura nenhuma agora
pouco tempo foi colocado um posto do corpo de bombeiro unicamente para atender a
característica de afogamento por conta do grande uso das pessoas no local, então esse
mapeamento de resposta da utilização das pessoas já esta feito e a gente tem uma
segurança de que ele vai ser bem aderido pela comunidade. ELENICE COSTA explicou
que esse projeto já tem todas as plantas baixas, todas as projeções; o projeto já “está
pronto”. Isso já é uma economia na obra da Prainha. Dois outros projetos que
poderíamos pensar também é um projeto de iluminação solar dos parques, e uma outra
proposta seria um investimento para própria SEMARH, que o próprio regimento prevê
esse investimento. A seguir ELENICE COSTA passa para o Item quatro: Definição e
Aprovação de Cronograma para as Reuniões Ordinárias - Exercício 2013, com a
proposta para a primeira Reunião Ordinária para o primeiro semestre no dia 15/04/2013,
e segunda Reunião Ordinária para o segundo semestre no dia 14/10/2013. Proposta
aprovada por unanimidades. O Vice Presidente PAULO LIMA passa para aprovação.
Item três: Orçamento 2012. Esse orçamento 2012 muito provavelmente não vai ser
utilizado esse ano então vai passar para 2013, mas por conta do regulamento tem que ser
aprovado o orçamento 2012. Hoje nós temos esse fundo de seis milhões, quinhentos e
oitenta e três a disposição do FUNAM e as fontes de recursos são provenientes do
recurso 100 (dois mil e seiscentos e setenta e um reais) e essa fonte 320 é do próprio
FUNAM que são superávit financeiro de exercícios passados e as despesas vão se
concentrar naquela natureza de despesa 339.039 que abarca despesas de capital.

Aprovado o orçamento para o exercício de 2012. Item cinco: Aprovação da Prestação
de Contas do Projeto Jardim de Contemplação do Jardim Botânico de Brasília.
ELENICE COSTA esclarece que esse projeto Jardim Botânico foi aprovado em
assembléia, e executado dentro do prazo determinado; não teve problema nenhum na
execução; todas as notas fiscais foram apresentadas no tempo hábil, atestada pelo
executor, único problema foi que não havia relatório final de execução de serviço, e
para finalizar e fazer o arquivamento desse processo precisa da aprovação em plenária
do relatório final, onde o executor diz que não houve problema nenhum com a execução
da obra e atestou todos os itens cobrados pela Lei nº 8.666, atendeu todos os
questionamentos. Apresentou ainda um documento da empresa dando quitação. Os
conselheiros aprovaram por unanimidade a prestação de contas e o arquivamento do
Processo 390.000.354/2009 do Jardim Botânico. O Senhor PAULO LIMA passou para
o Item seis: Informes Gerais: Arquivamento dos processos nº: 390.000.710/2009,
390.000.712/2009, 390.000.716/2009, 390.000.717/2009, 390.000.719/2009 e
390.000.426/2009. ELENICE COSTA, informou que os processos citados para
arquivamento foram analisados pelos Conselheiros na gestão passada e eles não foram
aprovados, pois as propostas não estavam adequadas ao interesses do FUNAM, os
proponentes assinaram termo de ciência. Os processos nº 390.000.710/2009 e
390.000.426/2009 não foram aprovados pela não apresentação da documentação
necessária, e não tiveram nem a analise do projeto, os que tiveram os projetos
analisados, constam em ata a sua reprovação, com exceção desses outros dois projetos
que não constam em ata. O conselho deliberou por unanimidade pelo arquivamento dos
processos acima citados. Arquivamento do Processo nº 391.000.312/2011, referente
quitação da prestação de contas do contrato referente ao Convênio
FNMA/FUNAM/SEMARH. Com os apensos: 190.000.729/2006, 390.000.777/2007 e
390.006.482/2008. ELENICE COSTA informou que foi solicitada ao FNMA a quitação
da prestação de contas e quando não tiver mais pendência o processo será arquivado.
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e
lavrada a presente ata que após lida e aprovada por todos, foi assinada pelos
Conselheiros, nominados e referenciados e será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal. PAULO PENHA DE LIMA, Conselheiro Suplente (SEMARH) e Vice
Presidente CAF/FUNAM; NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, Conselheiro Titular
(IBRAM/SEMARH); RENATA FORTES FERNANDES (IBRAM/DF), Conselheira
Suplente; LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Conselheiro Titular
(SUBSECRETÁRIO/SEMARH); REINALDO COSTA, Conselheiro Suplente
(SEMARH); PAULO CELSO DOS REIS GOMES, Conselheiro Titular (SEMARH);
PERSEU FERNANDO DOS SANTOS, Conselheiro Titular (UCB); DOUGLAS JOSÉ
DA SILVA Conselheiro Suplente (UCB); ELITON MENDES BRANDÃO,
Conselheiro Titular (IESB); ANA CRISTINA DA COSTA AMARAL, Conselheira
Suplente (IESB); DORIS ALEIDA SAYAGO, Conselheira Suplente (UNB); JOÃO
BOSCO COSTA DIAS, Conselheiro Titular (OSCIP); PATRÍCIA MAZONI,
Conselheira Suplente (OSCIP).
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