
 
 
 

Secretaria Executiva do Comitê Distrital da Reserva da Biosfera do Cerrado 
Memória de Reunião 

 
Data: 16/04/2018 
Local: Sala Buriti - CDS/UnB 
Horário: 16 às 18h 
 
Presentes:  
 

● Maria José Monteiro - Uniágua 
● Mateus de Melo Guimarães - voluntário 
● Luizalice Labarrère (Lila) - SEMA 
● Cláudia P. B. O. Mendes - SEMA 
● Carlos B. T. Bomtempo - CCAS 
● Miguel Von Behr - Oca do Sol 
● Ana Clara Queiroz - voluntária 
● Helena Maria Maltez - Mutirão Agroflorestal e ICRAF  

 
Essa foi a primeira reunião do Comitê em que Claudia e Lila, da SEMA, participaram. Dessa                
forma, ao longo da reunião, Cláudia solicitou e lhe foram feitos esclarecimentos acerca do              
funcionamento do Comitê.  Se alguém lembrar dos detalhes, peço complementar.  
  
A Secretaria Executiva hoje é composta por 6 instituições a saber: SEMA, UnB, Segeth, CCAS,               
Oca do Sol e Uniágua. Existe a necessidade de termos uma Coordenação da Secretaria              
Executiva que possa tanto garantir a realização dos encaminhamentos propostos nas reuniões            
quanto representar (assinar documentos e participar de reuniões e eventos) em nome do             
Comitê. Claudia sinalizou o interesse da SEMA em assumir a Coordenação da Secretaria             
Executiva. Temos que elaborar um processo rápido e transparente que defina e legitime a              
escolha da Coordenação que, de preferência, deverá ser aprovada na próxima reunião            
ordinária do Comitê.  
 
Voltamos a falar sobre a necessidade de prepararmos um Power Point e marcarmos reuniões              
com atores governamentais-chave como Sema, Ibram e Casa Civil, para apresentar a RBC e              
as oportunidades que esse mecanismo apresentam para a conservação do Cerrado e            
desenvolvimento sustentável de sua população.  
 



Foi feita a proposta de fazer uma reunião específica (evento?) para que a equipe do Plano de                 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais faça uma apresentação ao Comitê.  
 
Encaminhamentos :  
 

1) Helena enviará versão final do Regimento Interno, Lista dos Membros do Comitê e             
última versão do Plano de Ação para todo o grupo com cópia para Cláudia (Sema). 

 
2) Claudia vai checar se é existe exigência legal de publicarmos o Regimento Interno. Na              

reunião ordinária realizada em fevereiro, o grupo decidiu não publicar.  
 

3) Zezé e Edna articularão, respectivamente, com os membros da Sociedade Civil e            
Governo visando atualização formalizada dos representantes (titular e suplente) de cada           
membro do Comitê.  

 
4) Cláudia Mendes (SEMA) providenciará a publicação dos membros do Comitê no DODF 

 
5) Plano de Ação: Helena enviará última versão do Plano de Ação e divulgará o              

cronograma de trabalho para finalização:  
 
25/04 - prazo final para recebimento das sugestões do Plano de Ação.  
03/05 - reunião extraordinária do Comitê para lapidar o Plano de Ação, ao mesmo tempo em                
que fazemos o exercício de nos apropriamos do conhecimento sobre o Território. A facilitação              
será gentilmente realizada por Carlos Bomtempo.  


