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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ÚNICO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

 

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze e trinta 

horas em primeira convocação e às quinze horas em segunda convocação, na sala 

virtual via plataforma de Videoconferência Cisco Webex Meeting, ocorreu a 15ª 

Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Único de Meio 

Ambiente do Distrito Federal (CAF/UNAM-DF), com os seguintes itens de 

pauta: 1) Aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CAF/FUNAM; 2) 

Mudança na SUEST/SEMA e revisão da composição do CAF estabelecida pela 

portaria Nº 19 de 23 de abril de 2020; 3) Prestação de contas do convênio Nº 

001/2016 (Car/Emater) e substituição do relator; 4) Distribuição de prestação de 

contas para relatoria e apresentação de quadro de pendências; 5) Apresentação do 

voto de Relator do projeto Monitoramento das Capivaras - SUEST/SEMA e 

submissão do projeto para análise e votação; 6) Outras deliberações. Fizeram-se 

presentes o Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, o Sr. 

Jose Sarney Filho, Presidente do Conselho de Administração do Fundo Único 

de Meio Ambiente do Distrito Federal (CAF/UNAM-DF) que presidiu a reunião 

do Conselho; a Sra. Márcia Fernandes Coura, Subsecretária de Assuntos 

Estratégicos da Sema/DF e Vice-Presidente do CAF (Portaria 19 de 23 de abril 

de 2020); o Sr. Cláudio José Trinchão Santos, Presidente do Instituto Brasília 

Ambiental - IBRAM, em substituição ao Senhor Edson Gonçalves Duarte 

(Portaria nº 19, de 23 de abril de 2020); o Sr. Pedro Dantas Cavalcante, 

representante do Instituto Avaliação de Pesquisa, Programas e Projetos 

Socioambientais, em substituição à Associação Novo Encanto de 

Desenvolvimento Ecológico; o Senhor Iracilde Titan Lima e Silva, Gestor 

Ambiental, especialista em Gestão de Recurso Hídricos, Saneamento Ambiental 

e Inovação, assumindo a função de Conselheiro Secretário, em substituição à 

Senhora Márcia Fernandes Coura (Designada pela Portaria nº 05, de 15 de 

março de 2019), e como Suplente, o Sr. Carcius Azevedo dos Santos, Gestor 

Ambiental, com mestrado em História Ambiental; A Sra. Maria Consolacion 

Fernandez Villafane Udry, Representando o Instituto Oca do Sol; A Sra. 

Roberta Lima, Conselheira Titular representando o Centro Universitário IESB; 

A Sra. Luciana de Mendonça Galvão, Conselheira Titular representando a 

Universidade Católica de Brasília (UCB). Além dos conselheiros anteriormente 

citados, estiveram presentes: a Sra. Marília Marreco Cerqueira, Secretária 

Adjunta da Sema/DF (Secex/Sema); a Sra. Suzzie Valladares, Assessora 

Especial (Secex/Sema) e a Assessora Especial do Gabinete da Sema/DF, Sra. 

Mariana Costa. Apoiando e secretariando as atividades da reunião estiveram 

presentes: a Sra. Flávia Ilíada Furtado Coelho de Oliveira, Chefe da 

Assessoria da SEMA/SUEST; o Sr. Ademar Leal Soares, Coordenador de 

Colegiados e Fundos da SEMA/CCOF; o Sr. Pedro Rogério Cardoso Parente 

de Mesquita, Diretor do Funam. Sendo assim, o Presidente do CAF/Funam-DF, 
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José Sarney Filho, deu início a reunião cumprimentando os presentes e 

informando que a minuta da Ata da 14ª Reunião Ordinária do CAF havia sido 

disponibilizada anteriormente por e-mail aos Conselheiros e que não havendo 

nenhuma manifestação contrária foi proclamada aprovada por unanimidade. O 

Senhor Presidente solicitou a Vice-Presidente do CAF/Funam, Márcia 

Fernandes Coura se a mesma tinha algum posicionamento a ser feito e ela 

salientou que houve algumas alterações na SUEST, além de ter assumido a 

Subsecretaria de Assuntos Estratégicos em substituição a Alessandra Andreazzi 

Péres, até então Vice-Presidente do CAF/Funam. A nomeação do Sr. Carcius 

Azevedo dos Santos como Coordenador de Articulação e Projetos COARP e 

membro suplente do CAF pelo GDF, e a nomeação do Sr. Ademar Leal Soares, 

como Coordenador de Colegiados e Fundos CCOF, ambas nomeações foram 

feitas pelo Decreto Nº 40.472, de 21 de fevereiro de 2020, publicado em 27 de 

fevereiro do mesmo ano no DODF, página 16. Em continuidade e seguindo a 

pauta mencionada o Sr. Ademar Leal Soares, por solicitação da Vice-Presidente 

Marcia Fernandes Coura, apresentou uma tabela contendo um resumo dos 

cinco projetos que estão para distribuição de análise e prestação de contas final. 

A referida tabela está anexada à esta Ata com o resumo do que foi apresentado. 

Em seguida, a Sra. Maria Consolacion Fernandez Villafane Udry, do Instituto 

Oca do Sol, solicitou a palavra e manifestou concordância com o parecer 

apresentado e ainda expressou preocupação quanto à possíveis pendencias no 

convenio 001/2015, celebrado entre a SEMA e o Instituto Oca do Sol, no tocante 

a tarifas bancarias apontadas na prestação de contas no convenio até então 

mencionadas como impedimento da conclusão do processo. Chamando a atenção 

para ações junto aos bancos no sentido de verificar a não cobranças de tais 

tarifas, por não estarem previstas no manual do FUNAM. Continuando, o 

Presidente do CAF solicitou a distribuição das relatorias dos processos, frisando 

que o processo nº. 393.000.115/2015, que foi executado pela Oca do Sol que 

atualmente é membro do CAF, não poderia ser relatado pela instituição. Dessa 

forma a Conselheira Sra. Maria Consolacion Fernandez Villafane Udry, se 

manifestou para ser relatora do Processo nº. 393.000.121/2015, executado pela 

Instituição Organização Não Governamental Programando o Futuro; o 

Conselheiro Titular Iracilde Titan se manifestou para relatar o processo nº 

393.000.223/2015 do convênio Nº 001/2016 (CAR), executado pela 

Emater/Sema/Seagri. Os demais processos foram distribuídos de acordo com 

sorteio promovido durante a reunião pela Chefe da Assessoria da SUEST, a Sra. 

Flávia Ilíada Furtado Coelho de Oliveira, ficando assim distribuídos: Processo  

nº. 393.000.115/2015, do convênio 001/2015, com o Instituto Oca do Sol - 

Relator da Prestação de contas, Sr. Cláudio José Trinchão Santos, Presidente 

do IBRAM; Processo nº. 393.000.112/2015, do convenio 003/2015 - Relator da 

Prestação de contas, Sra. Luciana de Mendonça Galvão, Conselheira Titular 

representando a Universidade Católica de Brasília (UCB); Processo nº. 393-

000.111/2015, do convênio 004/2015, Instituto Levanta Brasil. - Relator da 

Prestação de contas, Sr. Carcius Azevedo dos Santos, COARP/SEMA; 

Processo nº. 393.000.110/2015, do convênio 005/2015, Centro Desportivo e 

Social Eu Pratico. - Relatora da Prestação de contas, Sra. Roberta Lima do 
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Centro Universitário IESB; Processo nº. 393-000.121/2015, do convenio 

006/2015, com a Organização Não Governamental Programando o Futuro. – 

Relator da Prestação de contas Sra. Maria Consolacion Fernandez Villafane 

Udry, representando o Instituto Oca do Sol. Distribuídos todos os processos 

pendentes de prestação de contas às respectivas relatorias, a Vice-Presidente do 

CAF/Funam, Sra. Márcia Fernandes Coura deu continuidade à reunião 

apresentando o item 4 da pauta, “Apresentação do voto de relator do projeto de 

Monitoramento das Capivaras - SUEST/Sema e submissão do projeto para 

análise e aprovação do CAF/Funam”. Dessa forma, a Sra. Márcia Coura 

apresentou o parecer do projeto “Identificação e monitoramento da população de 

capivaras na orla do Lago Paranoá” SEI nº (39293370). Citou que o projeto tem 

o principal objetivo estabelecer parceria com entidades de pesquisa para verificar 

as condições ecológicas a que estão expostos esses animais e os reflexos de sua 

presença para a população humana, além de execução de campanhas de educação 

ambiental junto à comunidade de Brasília. Focou que os recursos para execução 

do projeto são provenientes do Fundo Único para o Meio Ambiente do Distrito 

Federal, Funam/DF, somando um valor total de R$ 256.292,00 (duzentos e 

cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais). Comunicou que foi inserido 

no parecer a sugestão de se realizar uma pesquisa de percepção dos moradores e 

frequentadores do Lago sobre a presença das capivaras no local, através de 

entrevistas semiestruturadas, compostas por questões objetivas e discursivas. 

Desde que a mesma seja executada por um dos parceiros e sem custos adicionais 

para o executor do projeto. Tal inclusão foi amplamente aceita pelos 

participantes que manifestaram considerações e apreço. A relatora fez uma ampla 

explanação sobre a relevância e a importância do projeto que é dimensionar a 

população de capivaras, qualificar seu estado de saúde, identificar possíveis 

vetores de doenças transmissíveis para humanos, produzir informações 

confiáveis sobre esses mamíferos e ações de educação ambiental para disseminar 

as informações produzidas. Salientou que o mesmo apresenta os elementos 

necessários para subsidiar a celebração de termo de cooperação técnica entre a 

Sema, a Embrapa e Universidades de Brasília, bem como a seleção e contratação 

de equipe de pesquisadores para execução dos objetos e metas propostas. A 

relatora falou ainda que o projeto apresentado atende aos objetivos do Funam e 

recomendou em seu voto de relatora pela aprovação do mesmo. Antes de 

submeter a apreciação e votação dos demais conselheiros, foi solicitado que a 

Sra. Suzzie Valadares falasse um pouco mais a respeito do projeto, apresentado 

pela Secex/Sema. A Sra. Suzzie relatou que, diante da sugestão identificada no 

voto da Conselheira, sobre a inserção de uma pesquisa de percepção dos 

moradores e frequentadores da orla do Lago Paranoá, sobre a presença de 

capivaras no local, salienta que é uma ótima sugestão, que deixa mais explícita a 

intenção e estará compreendido nas discussões prévias às ações de educação 

ambiental previstas. A intenção é realizar esse levantamento em conjunto com as 

Administrações Regionais e também utilizar dados da Ouvidoria do GDF. Seria 

importante ter bolsistas de publicidade e de antropologia para fazer estudos mais 

específicos, mas, diante do limite financeiro disponível, essa previsão específica 

precisou ser remodelada. Caso haja financeiro disponível, antes do final da 
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pesquisa, é intenção apresentar aditivo para reinserir essa previsão específica no 

projeto, ampliando sua eficiência para o campo das análises da interação da 

população humana com a fauna silvestre. O Sr Titan questionou sobre a 

avaliação da qualidade sanitária dos ambientes em que as capivaras mais 

frequentam. Em resposta a Sra. Suzzie informou que isso está previsto no projeto 

com a análise das alterações ambientais sofridas na Orla nos últimos anos, a 

presença de parasitas e de superbactérias. Após as considerações o Presidente do 

CAF submeteu o projeto “Identificação e monitoramento da população de 

capivaras na orla do Lago Paranoá” à votação do Conselho e o mesmo foi 

aprovado por unanimidade entre os Conselheiros presentes. Nada mais havendo a 

tratar o Presidente do Conselho José Sarney Filho agradeceu a participação de 

todos e declarou encerrada a reunião. Sendo assim, eu Ademar Leal Soares, 

Coordenador de Colegiados e Fundos - CCOF, lavrei a presente Ata.  

 

 

 

 

 

 


