
11ª Reunião ordinária CAF/FUNAM  

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO ÚNICO DO MEIO 

AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
 

1 Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas, no Ed. 

2 Sede da SEMA/DF - sala de reuniões, 4º andar, ocorreu à décima primeira reunião 

3 ordinária do Conselho de Administração do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito 

4 Federal - CAF/FUNAM-DF, sob a seguinte pauta: Item 1: Apresentação do relatório 

5 acerca  da  viabilidade  do  projeto:  “Controle  Reprodutivo  de  Animais  Domésticos”. 

6 Conselheiro Relator: Carcius Azevedo dos Santos. Item 2: Apresentação do 1º Termo 

7 Aditivo e novo plano de trabalho do Convênio CAR; Item 3: Apreciação da Prestação 

8 de  Contas  Final  do  Processo  nº  393.000.126/2013.  Fizeram-se  presentes  o  Senhor 

9 CARCIUS  AZEVEDO  DOS  SANTOS,  Conselheiro  Titular  da  SEMA/DF  e  Vice 

10 Presidente do CAF/FUNAM,  que presidiu a reunião e os demais conselheiros:  Sr. 

11 IVENS DO AMARAL DRUMOND, Conselheiro Suplente da SEMA/DF; Sr. LEONEL 

12 GRAÇA   GENEROSO PEREIRA,   Conselheiro Titular   do   GDF; Sra.   TÂNIA 

13 APARECIDA  SILVA  BRITO,  Conselheira  Suplente  do  IBRAM/DF,  Sra.  MARA 

14 CRISTINA MOSCOSO, Conselheira Suplente da SEMA/DF, Sr. DOUGLAS JOSÉ DA 

15 SILVA Conselheiro Suplente da Universidade Católica de Brasília – UCB, Sr. LUIZ 

16 FERNANDO FERREIRA, Conselheiro Titular do Instituto de Educação Superior de 

17 Brasília –  IESB, Sr. PEDRO HENRIQUE  ZUCHI DA CONCEIÇÃO, Conselheiro 

18 Suplente da Universidade de Brasília – UNB e Sr. JOCIVANE DE SOUZA BRITO, 

19 Secretário Executivo do FUNAM/DF. Os demais conselheiros(as) não justificaram a 

20 ausência.  Procedendo-se  a  convocação  e  constatado  o  quórum  o  Sr.  CARCIUS 

21 AZEVEDO deu início à reunião expondo que essa convocação ordinária visa tratar da 

22 pauta enviada aos conselheiros. A seguir passou a ler os pontos: Item 1: Apresentação 

23 do   relatório   sobre   o   projeto   denominado   “Controle   Populacional   de   Animais 

24 Domésticos”  pelo  conselheiro  Sr.  CARCIUS  AZEVEDO  DOS  SANTOS.  O  Sr. 

25 CARCIUS leu o relatório e conclui favoravelmente pela sua aprovação. O conselheiro 

26 CARCIUS sugeriu que, em se aprovando o projeto, sejam repassados à Assessoria de 

27 Comunicação  da  SEMA  –  ASCOM  os  dados  das  clínicas  cadastradas,  bem  como 

28 informações sobre os procedimentos cirúrgicos, inclusive relatórios fotográficos, para 

29 inserção futura no sítio eletrônico da SEMA, com objetivo de dar publicidade ao projeto 

30 e transparência na aplicação de recursos financeiros pela Administração Pública. Em 

31 seguida colocou a aprovação do projeto em votação, que foi aprovado por unanimidade. 

32 Item 2: Apresentação dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do programa Cadastro 

33 Ambiental Rural – CAR. Inicialmente o Sr. Marcos de Lara Maia, representante da 

34 EMATER/DF  e  executor  do  convênio,  informou  que  o  Convênio  nº.  01/2016  – 

35 SEMA/SEAGRI/EMATER  foi  aditado,  tendo  como  novo  prazo  de  encerramento 

36 Abril/2018.  Em  seguida  apresentou  slides  contento  dados  sobre  a  execução  do 

37 convênio, destacando a existência de saldos credores remanescentes relativos à Despesa 

38 Corrente  -  Natureza  de  Despesa  nº.  3.3.90.30,  referente  a  material  de  consumo  - 

39 aquisição de combustível, no valor de R$ 24.911,21 (vinte e quatro mil, novecentos e 

40 onze reais  e vinte e um  centavos)  e Despesa  Corrente  –  Natureza de Despesa nº. 

41 3.3.90.36, referente à contratação de contratação de estagiários de nível superior (TI 

42 e/ou analista de sistema), no valor de R$ 36.576,00 (trinta e seis mil, quinhentos e 

43 setenta e seis reais), totalizando um montante de R$ 61.487,21 (sessenta e um mil, 

44 quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). Em seguida solicitou aos 

45 conselheiros o remanejamento desse montante para a Despesa Corrente – contratação de 

46 estagiários  de  nível  superior  (Natureza  nº.  3.390.36)  para  que  estes  trabalhem  no 
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47 cadastramento até o final da vigência do convênio. O Sr. CARCIUS sugeriu que, caso o 

48 remanejamento seja aprovado, que se estabeleçam critérios para seleção de propriedades 

49 rurais situadas em áreas com maior sensibilidade ambiental e onde haja maior aceitação 

50 por parte dos proprietários, visando a potencialização dos resultados almejados. Em 

51 seguida o Sr. CARCIUS abriu a votação para autorizar o remanejamento do saldo 

52 credor para pagamento dos estagiários, até o final do Convênio, que foi aprovado por 

53 unanimidade. Item 3: Prestação de Contas do Processo nº. 393.000.126/2013, referente 

54 à aquisição de divisórias para a Secretaria do Meio Ambiente. O Secretário Executivo 

55 do FUNAM/DF pediu a palavra para tratar desse item, informando que o Relatório da 

56 Prestação de Contas elaborado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF 

57 somente foi recebido pelo FUNAM/DF em setembro/2017 e ressaltando a prestação foi 

58 aprovada com ressalvas, em função do não cumprimento de alguns prazos. Em seguida 

59 solicitou que os conselheiros optassem em ler o relatório na presente reunião ou recebê- 

60 lo,  via  e-mail,  para  ciência  e  manifestação  na  próxima  reunião  do  FUNAM.  Os 

61 conselheiros decidiram por unanimidade receber o relatório para manifestarem-se na 

62 próxima reunião.  Nada mais havendo a tratar, o Vice Presidente deu por encerrada a 

63 Décima Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo Único do 

64 Meio Ambiente do Distrito Federal – CAF/FUNAM. A presente ATA foi lida, aprovada 

65 e  assinada  nesta  reunião,  e  a  mesma  será  publicada  no  Diário  Oficial  do  Distrito 

66 Federal. 
 

 

 
 

  

  

  

 

 


