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meio do Decreto nº 31.338, de 25 de fevereiro de 2010) e do Decreto nº 30.766, de 1° de setembro 
de 2009; em sua 10ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13/11/2013, RESOLvE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a destinação de recursos orçamentários e financeiros estimados em 
R$ 5.118.434,36 (cinco milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e seis 
centavos) para a contratação de obras para a construção da primeira etapa do Complexo Cultural de 
Samambaia, em conformidade com o projeto formalizado no âmbito do processo nº 142-001.874/2012.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

GERALDO mAGELA
Presidente do CAF

RESOLUÇÃO Nº 19, DE 13 DE NOvEmBRO DE 2013.
O CONSELHO DE ADmINISTRAÇÃO DO FUNDO DE DESENvOLvImENTO URBANO DO 
DISTRITO FEDERAL – CAF/FUNDURB, nos termos da Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro 
de 2009; do Decreto Nº 30.765, de 1º de setembro de 2009 (e a respectiva alteração promovida por 
meio do Decreto nº 31.338, de 25 de fevereiro de 2010) e do Decreto nº 30.766, de 1° de setembro 
de 2009; em sua 10ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13/11/2013, RESOLvE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a destinação de recursos orçamentários e financeiros estimados em 
R$ 483.032,34 (quatrocentos e oitenta e três mil, trinta e dois reais e trinta e quatro centavos) para a 
contratação de obras para a construção do Centro de Convivência do Idoso na cidade da Estrutural, 
RA XXv, em conformidade com o projeto formalizado no âmbito do processo nº 306-000.063/2012.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

GERALDO mAGELA
Presidente do CAF

RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE NOvEmBRO DE 2013.
O CONSELHO DE ADmINISTRAÇÃO DO FUNDO DE DESENvOLvImENTO URBANO DO 
DISTRITO FEDERAL – CAF/FUNDURB, nos termos da Lei Complementar nº 800, de 27 de janeiro 
de 2009; do Decreto Nº 30.765, de 1º de setembro de 2009 (e a respectiva alteração promovida por 
meio do Decreto nº 31.338, de 25 de fevereiro de 2010) e do Decreto nº 30.766, de 1° de setembro 
de 2009; em sua 10ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 13/11/2013, RESOLvE:
Art. 1º Aprovar, por unanimidade, a destinação de recursos orçamentários e financeiros estimados 
em R$ 78.865,65 (setenta e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) 
para a contratação de obras para a reforma do Galpão de múltiplas Funções na cidade da Estrutural, 
RA XXv, em conformidade com os autos do processo nº 306-000.017/2013.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

GERALDO mAGELA
Presidente do CAF

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Ao sétimo dia do mês de maio de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, na SGAS Qd. 
901 conj. D Asa Sul – 2º Andar, auditório do CREA/DF, ocorreu à trigésima nona Reunião Ex-
traordinária do Conselho de meio Ambiente do Distrito Federal – CONAm/DF, com a seguinte 
pauta: Aprovação da ata da 116ª Reunião Ordinária e Prognóstico do ZEE e Etapa 2. Estavam 
presentes o presidente substituto NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, a presidente suplente 
mARIA SILvIA ROSSI e os seguintes Conselheiros (as): TIAGO PImENTEL SOUZA (Pm/
DF); ALBA EvANGELISTA RAmOS (SEAGRI); CARLOS mARTINS LEAL (ST); DÁLIO 
RIBEIRO DE mENDONÇA FILHO (IBRAm); FELIPE LONGHI PEREIRA DA SILvA (TER-
RACAP); GLEUSA GLADYS SILvA DO NASCImENTO (FACHO/DF); LUIZ ERNESTO 
B. DE mOURÃO SÁ (FÓRUm DAS ONGS); FLÁvIA RIBEIRO DA LUZ GUImARÃES 
(FÓRUm DAS ONGS); PHILIPE POmIER LAYRARGUES (UNB); FRANCISCO ALvES 
RIBEIRO (FAPE/DF); mARIA DEUZUITE R. N. DE ASSIS (FECOmÉRCIO); ANA PAULA 
DIAS m. C. PESSOA (FIBRA); mARCUS vINÍCIUS B. DE SOUZA (CREA/DF); CARLOS 
ALBERTO DA CRUZ JÚNIOR (UNICEUB) e mAURÍCIO LEITE LUDUvICE (CAESB). 
Justificou ausência à conselheira MARISE PEREIRA DA ENCARNAÇÃO MEDEIROS (SO), 
os demais conselheiros não justificaram ausência. O presidente substituto NILTON REIS BA-
TISTA JÚNIOR, iniciou à reunião chamando à mesa o senhor FELIPE LImA R. BARBOSA 
representante do mINISTÉRIO DO mEIO AmBIENTE, senhor CLEBERSON CARNEIRO 
ZAvASKI representante da CODEPLAN e o senhor FLÁvIO CORRÊA presidente do CREA/
DF, ambos convidados para a 39ª Reunião Extraordinária. O presidente concedeu à palavra ao 
presidente da associação dos chacareiros de vicente Pires, senhor SEBASTIÃO mACHADO 
que propôs uma nova reunião para se tratar o Setor Habitacional vicente Pires, alegou que como 
antigos moradores conhecem muito bem a região e podem agregar para melhorias estruturais 
e ambientais de vicente Pires. O presidente substituto passou à palavra ao senhor FLÁvIO 
CORRÊA que colocou as dependências do CREA/DF sempre à disposição do CONAm pediu 
licença por se ausentar da reunião por outros compromissos. O presidente substituto explicou que 
devido a outros compromissos não daria continuidade à reunião, passou a presidência à senhora 
mARIA SILvIA. A presidente suplente, explicou aos presentes que a apresentação se trata dos 
balanços da etapa um e apresenta como será a etapa dois do ZEE, explicou ainda que a mesma 
apresentação é feita ao CONPLAN. A presidente suplente iniciou apresentação e esclareceu que 
a missão do ZEE é ser instrumento para definição das vocações do território tendo que interferir 
outros marcos legais, disse que os trabalhos gerais até o momento empreendidos tiveram início 

formal com contrato do Banco mundial no valor de 2 milhões de reais em 2007 com o Dr. Cássio 
Taniguchi na antiga SEDUMA, essa situação determinou os trabalhos até o fim do ano passado 
quando foi finalizado uma proposta preliminar de zonificação e planejado a segunda etapa do 
ZEE; falou do diagnóstico na etapa um, onde foram desenvolvidos estudos técnicos, riscos 
ambientais, unidades territoriais básicas, unidades de intervenção e audiência pública, citou a 
situação do prognóstico ainda da etapa um onde se tem um conjunto de cenários para trazer o 
valor presente o futuro de vinte anos; explicou as tipologias de zonas e diretrizes mostrando 
os respectivos mapas; mostrou o prognóstico da etapa dois em relação aos estudos econômicos 
frisam um olhar econômico sobre a matriz ecológica e matriz econômica; comparou Rio 92 com 
Rio+20 e os desdobramentos efetivos ao esforço da agenda ambiental mundial; citou também as 
frentes de trabalho, o cronograma da etapa dois e finalizou sintetizando o Zoneamento Ecológico 
Econômico no DF, ao final a presidente suplente prometeu enviar aos conselheiros por email a 
mesma apresentação. Passou à palavra ao senhor JÚLIO FLÁvIO mIRAGAYA, presidente da 
CODEPLAN, que mostrou preocupação com a lacuna econômica que existe no estudo, pois a 
dimensão econômica nem sempre é considerada, citou que a CODEPLAN designou representante 
para os subgrupos que foram formados, embora ainda não estejam atuando, falou da necessidade 
de uma diversificação da nossa estrutura produtiva, disse que deve se haver um entendimento 
do caminho que esta diversificação caminhará, apontou ao contrato que o GDF tem com uma 
empresa de consultoria do governo de CINGAPURA estabelecendo um cenário de como será 
a capital em seu centenário, falou que precisa haver diálogo com a chamada área metropolita-
na, acentuou a importância de se haver uma integração do ZEE com o PDOT e finalizou sua 
fala lembrando-se da participação do presidente deste conselho, EDUARDO BRANDÃO, no 
grupo de estudo de pessoas com deficiência no DF e levantou a importância de se efetivar o G3 
visando à qualidade de vida desse grupo na capital. Com a palavra, o representante do mmA 
senhor FELIPE complementou que além da entrada do ZEE/DF no PDOT será acrescido o novo 
código florestal, frisou a contextualização da participação do Ministério do Meio Ambiente em 
todo o processo, citou a importância do PP Cerrado. A presidente suplente franqueou a palavra 
aos conselheiros para explanações. O conselheiro LUIZ mOURÃO disse que é essencial que 
o CONAm acompanhe o andamento do ZEE e acrescentou que o ZEE deve ter um sistema 
de fiscalização do território mais efetivo. O conselheiro MAURÍCIO questionou como será o 
impacto da definição do critério econômico na etapa dois. A conselheira ANA PAULA colocou 
que será complicado unir todos os planos de diretrizes e questionou como os grupos de traba-
lho funcionarão. Após debates, a presidente suplente esclareceu que embora ZEE não consiga 
resolver todos os problemas acentuará qual cidade teremos em 50 anos enfatizou a importância 
do protagonismo de conselhos como CONAm e CRH na participação do ZEE, questionou dos 
conselheiros qual a envergadura que os mesmos querem ter diante do processo do ZEE, explicou 
que os grupos serão alinhados e andarão junto com o governo na medida em que o mesmo compre 
a ideia do ZEE. Em seguida a presidente suplente colocou em regime de votação aprovação da 
ata da 116ª Reunião Ordinária, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi en-
cerrada 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. 
NILTON REIS BATISTA JÚNIOR; mARIA SILvIA ROSSI; TIAGO PImENTEL SOUZA (Pm/
DF); ALBA EvANGELISTA RAmOS (SEAGRI); CARLOS mARTINS LEAL (ST); DÁLIO 
RIBEIRO DE mENDONÇA FILHO (IBRAm); FELIPE LONGHI PEREIRA DA SILvA (TER-
RACAP); GLEUSA GLADYS SILvA DO NASCImENTO (FACHO/DF); LUIZ ERNESTO 
B. DE mOURÃO SÁ (FÓRUm DAS ONGS); FLÁvIA RIBEIRO DA LUZ GUImARÃES 
(FÓRUm DAS ONGS); PHILIPE POmIER LAYRARGUES (UNB); FRANCISCO ALvES 
RIBEIRO (FAPE/DF); mARIA DEUZUITE R. N. DE ASSIS (FECOmÉRCIO); ANA PAULA 
DIAS m. C. PESSOA (FIBRA); mARCUS vINÍCIUS B. DE SOUZA (CREA/DF); CARLOS 
ALBERTO DA CRUZ JÚNIOR (UNICEUB) e mAURÍCIO LEITE LUDUvICE (CAESB).

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.
Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro de dois mil e treze, às nove horas, na SEPN Quadra 
511, Bloco C 4ª andar, Ed. Bittar – Asa Norte, ocorreu à quadragésima segunda Reunião Extra-
ordinária do Conselho de meio Ambiente do Distrito Federal – CONAm/DF, com a seguinte 
pauta: Informes, Ordem do Dia: Posse dos novos membros; Aprovação da ata da 41ª Reunião 
Extraordinária; Sorteio de processos de Auto de Infração e Processo 391.001.701/2009 – Licen-
ça Prévia Bordas da Ceilândia. Justificaram ausência os conselheiros MARCELO CASIMIRO 
v. RODRIGUES (Pm/DF), mARIA ANITTA mORAES FERREIRA BRANDÃO (IESB) e 
GLAUCO STÉFANO TEIXEIRA (IESB), os demais conselheiros não justificaram. Estavam 
presentes o presidente substituto NILTON REIS BATISTA JÚNIOR, e os seguintes conselheiros: 
CARLOS EDUARDO vALADARES (SEmARH); TIAGO PImENTEL SOUZA (PGDF); 
GISLENE mARIA S. NOGUEIRA (CASA CIvIL); SABRINA G.SOARES (CASA CIvIL); 
mARISE P. E. mEDEIROS (SO); ERNESTO E.RODRIGUES (SEGOv); ROSALINA A. 
SUIDO (SES); mARISE PEREIRA DA ENCARNAÇÃO mEDEIROS (SO); ROSALINA 
ARATANI SUDO (SES); ALBA EvANGELISTA RAmOS (SEAGRI), AIRTON H. mILANI 
(ST); FRANCISCO DE ASSIS S. DANTAS (SEDHAB); FELIPE L. SILvA (TERRACAP); 
mAURÍCIO LEITE LUDUvICE (CAESB); DIÓGINES mORTARI (ADASA); CLAÚDIO 
RIBAS DE SOUSA (PmDF); GLEUSA GLADYS SILvA DO NASCImENTO (FACHO/DF); 
LUIZ ERNESTO B. m. SÁ (FÓRUm DAS ONGS); FLÁvIA R. LUZ (FÓRUm DAS ONGS); 
LUIZ RIOS (FÓRUm DAS ONGS); PHILIPPE P. LAYRARGUES (UnB); FRANCISCO A. 
RIBEIRO (FAPE); ANA PAULA D.m.C. PESSOA (FIBRA); CLEIA NUNES DE OLIvEIRA 
(CREA/DF); CONCEIÇÃO DE mARIA ALBUQUERQUE ALvES (ABRH); FELIPE LINHA-
RES L. DA COSTA (SINDUSCON/DF); JOÃO mARCOS P. DE ALmEIDA (ABES/DF); 
DALmA mARIA CAIXETA (ABES/DF). O presidente substituto iniciou a reunião com a de-
liberação da ata 41ª Reunião Extraordinária, aprovada por unanimidade pelo conselho. Em 


