
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

RELATO DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA TÉCNICA DE MUDANÇA DO CLIMA 

 
Data: 29 de setembro de 2022. 
Horário: 14h30. 
Local: Reunião on-line. 
 
Estiveram presentes à reunião os seguintes membros da CT  
 
Secretaria do Meio Ambiente – SEMA 
- MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA, PRESIDENTE 
- ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO 
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI 
- CLAUDIA ALESSANDRA GOMES 
Federação das Indústrias do DF – FIBRA 
- MIRELLA CORRÊA 
Universidade de Brasília  
- SAULO RODRIGUES PEREIRA FILHO 
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF – ADASA 
- CLAUDIO ODILON 
Federação da Agricultura e Pecuária do DF – FAPE 
- GUILHERME AMÂNCIO LOULY CAMPOS 
 

Pela Secretaria de Meio Ambiente participaram também: CAROLINA CARVALHO, 
ANDRÉ SOUZA, HUGO DO VALLE MENDES, JULIO CESAR BAENA, EDGAR 
FAGUNDES, MARICLEIDE MAIA SAID. 

Participou ainda como observadora NATALIA CRISTINA CHAGAS MENDES 
TEIXEIRA e NORMA CHEMIN, pela Secretaria de Obras do DF 

 

1. Abertura da reunião.  

A Presidente da Câmara Técnica de Mudança do Clima deu início à 16ª reunião ordinária, 
agradecendo a presença de todos e informando que o objetivo da reunião seria apresentar 
uma prévia da estrutura prevista para os Planos Setoriais e atualizações das demais frentes 
de trabalho. Adicionalmente, a Presidente questionou se havia algum questionamento ou 
dúvida por parte dos membros da CT-Clima antes da leitura da Pauta. 

Não tendo havido solicitação por parte dos conselheiros a Presidente procedeu a leitura 
da Pauta: 

1. Elaboração dos Planos de Ação Setoriais; 
• Plano Setorial de Transportes e Mobilidade Urbana 
• Plano Agricultura de Baixo Carbono do DF  
• Plano Setorial para Resíduos Sólidos 
• Plano Setorial para Mudança do Uso do Solo e Florestas 
• Plano Setorial para Indústrias 



2. Atualização das iniciativas em andamento; e 
3. Apresentação da Portaria Conjunta SEAGRI-SEMA nº 6 de 13 de setembro de 2022. 
 

2. Apresentação  

O Sr. Hugo Mendes iniciou sua fala evidenciando os documentos técnicos iniciais de 
referência para os respectivos Planos Setoriais, a saber: Plano de Mitigação, Plano de 
Adaptação, Inventário de Emissões de GEE e Contribuição Distritalmente Determinada, 
todos disponíveis no site da SEMA-DF. 

Em seguida indicou os atos normativos a serem observados, em especial a Lei Distrital 
4797 de 6 de março de 2012, a qual estabelece princípio, diretrizes e metas para a Política 
de Mudança do Clima do DF; e o Decreto 43.413 de 67 de junho de 2021, o qual institui 
o Plano Carbono Neutro do DF, a CDD e dá outras providências.  

O Sr. Júlio Baena apresentou um compilado de diversos Planos Setoriais elaborados 
anteriormente no âmbito do Governo Federal e de Governos Municipais. Nessa 
oportunidade, deixou registrado que não se trata de copiar a estrutura utilizada nos planos 
destacados, mas apenas como uma oportunidade para que os membros da CT-Clima 
possam familiarizar-se com o tipo de documento que será produzido.  

Com base nas referências apresentadas até o momento, o Sr. Hugo Mendes apresentou 
uma proposta de estrutura de tópicos que devem ser atendidos para que os futuros Planos 
Setoriais cubram todos os pré-requisitos legais e técnicos `que se destinam, sendo eles: 
(i) Introdução; (ii) Contexto setoriail; (iii) Políticas e Medidas; (iv) Contribuição em 
Termos de Redução de Emissões (v) Estimativa de Custos; (vi) Monitoramento e 
Avaliação; (vii) Instrumentos de Regulação; e (viii) Instrumentos de Implementação.  

Em seguida o Sr. Júlio apresentou diferentes possibilidades de fontes de financiamento 
para implementação de políticas e medidas sobre mudança do Clima. Ressaltou que o 
trabalho de captação de recursos é de caráter fundamental pois não é possível contar com 
recursos orçamentários para a continuidade da agenda. Entretanto, indicou a relevância 
de se ter preparados os Planos Setoriais para demonstração do “cardápio” de soluções 
alternativas para enfrentamento da mudança do clima naqueles setores. 

A Sra. Claudia Gomes da SEAGRI apresentou aos demais membros da CT-Clima a 
Portaria Conjunta n°6 de 13 de setembro de 2022, assinada entre o Secretário de Meio 
Ambiente e o Secretário de Agricultura. A referida Portaria tem como objetivo 
institucionalizar a atuação conjunta entre SEMA e SEAGRI na revisão do Plano 
Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) do Distrito Federal para elaboração do novo 
Plano que terá vigência durante o decênio 2021-2030. 

Nesse sentido, cabe à SEMA realizar os atos formais para dar execução ao contrato de 
consultoria a ser firmado para apoiar tecnicamente na elaboração do Plano ABC. À 
SEMOB cabe prestar apoio técnico à SEMA para análise dos produtos e disponibilizar 
minuta do Plano ABC para consulta pública. 

A Presidente da CT-Clima solicitou relato de atualizações sobre o status de contratação 
dos processos de contratação de cada uma das iniciativas planejadas. 



O Sr. Hugo Mendes indicou que tanto o Processo referente à Capacitação em Mudança 
do Clima; Elaboração do novo Plano ABC do DF; e Realização dos Diálogos para 
Mapeamento das Percepções de Risco à Mudança do Clima no DF estão no setor de 
contrato do CGEE sob análise. Tão logo o processo seja finalizado os consultores 
contratados serão convocados a encaminhar seus documentos para preenchimento do 
contrato. Já o processo para Desenvolvimento de Soluções Baseadas na Natureza foi 
encaminhado ao CGEE para iniciar processo seletivo. 

Por último, o Sr. Hugo indicou que o Plano Setorial de Resíduos Sólidos está em 
elaboração no âmbito da SEMA-DF e tão logo haja uma primeira minuta do documento 
deverão ser envolvidas outras instituições atuantes na agenda, tais como: Serviço de 
Limpeza Urbana (SLU) e Instituto Brasília Ambiental (IBRAM). 

4. Encaminhamentos  

Em função dos tópicos discutidos foram apresentados os seguintes encaminhamentos: 

(i) Que, à exceção da SEMOB e da SEAGRI, os demais representantes da CT-Clima 
tragam de suas instituições uma listagem de colaboradores que desejam realizar a 
capacitação em Mudança do Clima que será fornecida pela SEMA-DF. De igual 
maneira, durante a próxima reunião do Conselho de Meio Ambiente do Distrito 
Federal (CONAM), dia 11/10/22, será solicitado aos Conselheiros que indiquem 
representantes para a capacitação. 

A previsão para a próxima reunião é para o dia 27/10/2022, às 14:30 e deverá ter como 
principal objetivo o reporte do estágio atual de desenvolvimento dos Planos Setoriais já 
contratados. 
Sem perguntas e manifestações dos presentes, a Presidente da Câmara Técnica agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião. 

 

 
MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA 

Presidente da Câmara Técnica de Mudança do Clima 


