
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ÚNICO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 
 

Aos quinze 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 

extraordinária 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 e Apresentação; Posse dos Conselheiros para a gestão 2012/2014. Item dois: 

Resgate histórico dos processos/projetos aprovados pelo CAF/FUNAM, com vistas à 

tomada de decisões. Item três: Indicação do secretário executivo do FUNAM, com 

aprovação dos Conselheiros presentes. Item quatro: Indicação do Vice-Presidente do 

CAF/FUNAM, com aprovação dos Conselheiros presentes. Item cinco: Definição de 

cronograma para as reuniões ordinárias do exercício de 2012. Item seis: Aprovação do 

Orçamento 2012. Estavam presentes os seguintes Conselheiros (as): EDUARDO 

DUTRA BRANDÃO CAVALCANTE, Conselheiro Titular (SEMARH) e Presidente do 

CAF/FUNAM; PAULO PENHA DE LIMA, Conselheiro Suplente (SEMARH); 

NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, Conselheiro Titular (IBRAM/SEMARH); 

PERSEU FERNANDO DOS SANTOS, Conselheiro Titular (UCB); ELITON 

MENDES BRANDÃO, Conselheiro Titular (IESB); ANA CRISTINA DA COSTA 

AMARAL, Conselheira Suplente (IESB); JOÃO BOSCO COSTA DIAS, Conselheiro 

Titular (OSCIP); PATRÍCIA MAZONI, Conselheira Suplente (OSCIP); PAULO 

CELSO DOS REIS GOMES, Conselheiro Titular (SEMARH); LUDMYLA DE 

CASTRO E MOURA, Conselheira Suplente (SEMARH); LUIZ CARLOS DE 

ALBUQUERQUE MARANHÃO, Conselheiro Titular (SEMARH). A Conselheira 

Suplente (UCB), DORIS ALEIDA SAYAGO justificou ausência por e-mail. Não 

compareceram os Conselheiros: ANTONIO CÉSAR PINHO BRASIL JÚNIOR 

(Conselheiro Titular da Faculdade de Tecnologia da Unb) e DOUGLAS JOSÉ DA 

SILVA (Conselheiro Suplente da UCB). O Senhor PAULO PENHA DE LIMA, 

Conselheiro Suplente (SEMARH) deu início a abertura reunião e sugeriu que a posse 

dos conselheiros (item um) fosse realizada posteriormente haja vista a ausência no 

presente momento do Presidente do Conselho. A seguir passou a fazer uma breve 

apresentação a respeito o FUNAM concernente aos seguintes pontos: a legislação 

regente do FUNAM (dos seus objetivos; da organização do CAF; das áreas de atuação 

do FUNAM; dos recursos; das aplicações dos recursos financeiros); Os programas e 

projetos desenvolvidos pela SEMARH; um breve histórico dos projetos submetidos à 

aprovação do CAF/FUNAM no exercício 2009/10; Salientou que o Decreto nº 28.292, 

de 19 de setembro de 2007 aprova tanto o Regimento do FUNAM como o do 

CAF/FUNAM (Anexo I: Regimento Interno do FUNAM, e Anexo II: Regimento 

Interno do CAF/FUNAM). Após, foi proposto o cronograma para as reuniões ordinárias 

do exercício de 2012 (1ª Reunião Ordinária em 29/10/2012; e 2
ª 
Reunião Ordinária em 

03/12/2012) que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 

Prosseguindo aos trabalhos, foi colocada para deliberação a indicação do Secretario 

Executivo e Vice Presidente do CAF/FUNAM, que teve aprovação unânime dos 

Conselheiros os seguintes nomes: ELENICE DOS SANTOS COSTA (Secretária 

Executiva de Órgãos Colegiados-SEORC/SEMARH) como Secretária Executiva do 

CAF/FUNAM e PAULO PENHA DE LIMA (Conselheiro Suplente SEMARH) como 

Vice-Presidente. Foi passada a palavra ao Presidente do Conselho Dr. EDUARDO 

BRANDÃO que se desculpou pelo atraso e deu continuidade a reunião. Foi proferida a 

posse dos Conselheiros e assinado o Termo correlato. O referido termo foi assinado 



pelos demais conselheiros. O presidente do Conselho fez as seguintes explanações: que 

o FUNAM tem missões importantes a cumprir, pois existe um recurso financeiro no 

fundo, inclusive no ano passado tivemos que responder porque o FUNAM não gastou o 

recurso disponível para ser utilizado; temos uma meta de pelo menos iniciar alguns 

projetos ainda este ano, até por força de lei e até porque o meio ambiente com tanta 

carência e com tanta necessidade e esse recurso parado não justifica. Ressaltou ainda 

que o conselho terá de discutir no caminhar dessas reuniões, como fomentar ainda mais 

esse fundo. Informou que algumas ações a Secretaria já conseguiu fazer, como é o caso 

da implementação do PCPV (Plano de Controle de Poluição Veicular), que foi firmado 

um acordo com o Detran, órgão que vai executar esse plano, e que quinze por cento 

desses recursos serão destinados para o FUNAM. Existem outros programas que a 

Secretaria tem a intenção de já está encaminhando ao fundo; hoje, nessa gestão, o que 

está ficando muito “para trás” é a questão de recursos hídricos, conseguimos através do 

IBRAM, na câmara de compensação ambiental um recurso bastante interessante 

oriundo de compensações ambientais e florestais. Esses recursos estão sendo 

implementados nos parques. A questão de resíduos, chamada de três vetores, as três 

agendas: a Agenda Verde, a Azul e a Marrom. A questão da Agenda Marrom até por 

força de necessidade, ela acaba tendo prioridade do estado, acaba sendo suprida pelos 

recursos. A Secretaria tem um plano de gestão de resíduos já bastante elaborado para a 

implementação do novo aterro sanitário de Samambaia; A SEMARH já está licitando as 

ATTRs, que vão tratar dos resíduos da construção civil e dos eco pontos. A questão da 

Agenda Marrom está sendo enfrentada e tem recursos por necessidade, pois não 

podemos deixar os lixos na rua, quando isso acontece existe uma reação imediata da 

sociedade. A Agenda Verde, que são os 72 parques mais áreas protegidas, parte de suas 

dificuldades estão sendo enfrentadas com os recursos oriundos da compensação 

ambiental. Existe um projeto que deve está sendo apresentado na próxima reunião, para 

recuperação de um dos parques, e que caberia dentro do FUNAM. Com os recursos que 

virão do PCPV, poderíamos pensar na Agenda Azul, que é a questão de recursos 

hídricos, nós temos sete bacias que estão dentro do DF, temos a bacia do Paranoá que 

está inteiramente dentro do quadrilátero e tem um projeto que vamos está apresentando 

que é o caminho das águas, que busca a recuperação de todos os nossos córregos. Enfim 

são ações importantes que vamos ter que enfrentar; precisamos fortalecer bastante o 

FUNAM; alguns instrumentos necessários para que a gente fortaleça o fundo e que 

possa realmente abri-lo para a sociedade e também para a representação das sociedades 

organizadas; as demandas tanto as induzidas como as espontâneas; é preciso fortalecer 

esse fundo em termo de recursos. Esses instrumentos nós estamos buscando, como foi o 

caso do PCPV, que teremos uma agilidade no fundo, um fomento nesse fundo para que 

possa ser investido da melhor forma possível. É um recurso público, portanto, isso tem 

que ser feito de uma forma absolutamente transparente e principalmente trazendo novas 

ideias e sugestões de fora; que o desafio do fundo é conseguir recursos e conseguir 

discussões ricas; alimentação tanto de recursos como de grandes ideias. Nas próximas 

reuniões nós vamos nos debruçar com mais detalhes. Oficialmente estão todos 

empossados, espero que possamos ter uma ótima gestão no FUNAM para que ele possa 

ter continuidade e ter muita responsabilidade de ter um histórico dele. Após a palavra do 

Presidente EDUARDO BRANDÃO, ELENICE COSTA pediu que cada conselheiro se 

apresentasse para os demais presentes. A Conselheira PATRÍCIA MAZONI em sua 

apresentação salientou que a entidade a qual representa - ECO ATITUDES, é uma 

OSCIP - Sociedade Civil Organizada, que tem um projeto aprovado no edital de 2009, 

espera poder contribuir com discussão justa, lógico para o próprio fundo visando dar 

continuidade essas iniciativas que ficaram paradas. Posteriormente, o conselheiro 



Perseu em sua apresentação informou que já foi membro do fundo na gestão passada, e 

salientou que gostaria de esses projetos que já foram aprovados fosse dada uma 

justificativa a continuidade ou não aos órgãos. A Senhora ELENICE COSTA informou 

que na próxima reunião é que estarão recebendo os processos para discussão. O 

Conselheiro PAULO LIMA esclareceu que a ideia é fazer um resgate dos processos, 

mas que não foi feita ainda uma análise pormenorizada por processo. A conselheira 

Patrícia ressaltou a questão de publicitar essas informações até por questões de 

credibilidade para o fundo publicitar seja qual for à definição. O Presidente EDUARDO 

BRANDÃO informou que tudo será realizado com a maior transparência. O 

Conselheiro Dr. LUIZ MARANHÃO se apresentou como Subsecretário de Saúde 

Ambiental, expôs que na sua Pasta tem a responsabilidade de condução, urbanização, 

revisão do PCPV o I/N e outros convênios que estão sendo firmados e também o 

Programa de Qualidade Ambiental, que envolve a questão do ar, da água, dos alimentos, 

dos agrotóxicos, enfim a questão de todos os impactos ambientais que interfere 

diretamente na saúde coletiva. Está sendo feito pela primeira vez em Brasília um 

levantamento ambiental da cidade em todo o Distrito Federal. O Conselheiro NILTON 

REIS BATISTA JÚNIOR em sua apresentou falou da agenda do FUNAM pode ser 

pautada em suprir aquilo que ainda não se tem em política ambiental do DF em termos 

de recursos para área de recursos hídricos. A seguir o presidente EDUARDO 

BRANDÃO fez a sua apresentação e falou que a questão levantada pela Conselheira 

PATRÍCIA MAZONI é fundamental, pois isso a questão do histórico do FUNAM; 

colocar pessoas de carreira no processo, nos dar essa continuidade. Na próxima reunião 

serão revistos e reavaliados os processos; é importantíssimo ter no conselho pessoas 

ligadas à questão da educação. A Conselheira PATRÍCIA MAZONI sugeriu que nas 

próximas reuniões tenha-se o objetivo de definir o planejamento, com base nos 

objetivos do FUNAM, como por exemplo o de se fazer uma conexão com algumas 

secretaria, enfim, fica mais coerente definir metas do FUNAM e ver  se vai ter subsídios 

para os projetos serem encaminhados ou não. Que parâmetros nós temos hoje para 

definir que projeto vai continuar ou não? Como vai ser definido as metas do 

planejamento 2013? Enfim caminhar com o que é o objetivo do FUNAM, com metas 

definidas. Em seguida o presidente do conselho sugeriu que na próxima reunião fosse 

feita uma micro apresentação das ações que a Secretaria está executando como foi 

citado alguns projetos. O Conselheiro ELITON MENDES BRANDÃO (IESB) 

informou já começou a buscar captação de recursos para o fundo, já fez alguns contatos 

e pesquisas, mas que na próxima reunião vai trazer informações mais precisas. 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. EDUARDO DUTRA BRANDÃO 

CAVALCANTE, Conselheiro Titular e Presidente (SEMARH); PAULO PENHA DE 

LIMA, Conselheiro Suplente (SEMARH); NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, 

Conselheiro Titular (IBRAM/SEMARH); PERSEU FERNANDO DOS SANTOS, 

Conselheiro Titular (UCB); ELITON MENDES BRANDÃO, Conselheiro Titular 

(IESB); ANA CRISTINA DA COSTA AMARAL, Conselheira Suplente (IESB); JOÃO 

BOSCO COSTA DIAS, Conselheiro Titular (OSCIP); PATRÍCIA MAZONI, 

Conselheira Suplente (OSCIP); PAULO CELSO DOS REIS GOMES, Conselheiro 

Titular (SEMARH); LUDMYLA DE CASTRO E MOURA, Conselheira Suplente 

(SEMARH); LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, Conselheiro 

Titular (SEMARH). 

                                       

 


