
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL 

RELATO DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  

CÂMARA TÉCNICA DE MUDANÇA DO CLIMA 

 

Data: 26 de agosto de 2021 

Horário: a partir das 14h30 

Local: Reunião realizada por vídeo conferência, em virtude do Decreto Distrital nº 

40.546, de 20 de março de 2020 

 

Estiveram presentes à reunião os seguintes membros da CT  

Secretaria de Meio Ambiente – SEMA 

- MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA, PRESIDENTE DA CT 

- ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO 

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI 

- MAC LEONARDO SOUTO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE 

- DANIELA MOURÃO  

Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB 

- SILAS LEMOS TEIXEIRA 

Agência Reguladora de Águas e Saneamento – ADASA 

- VANDETE INÊS MALDANER 

- ANA CAROLINA LOPES CARNEIRO 

Federação da Agricultura e Pecuária – FAPE 

- NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA 

Federação das Indústrias do DF – FIBRA 

- MIRELLE ANTUNES CORRÊA 

Associação do Mercado Imobiliário – ADEMI 

- RAFAEL MORAES 

Universidade de Brasília - UnB 

- SAULO RODRIGUES  

 

Como convidado: JULIO CESAR BAENA (MDIC/MMA) 

 

Pela Secretaria de Meio Ambiente participaram: 

EDGAR FAGUNDES, CHARLES DAYLER, LEONEL GENEROSO, CAROLINA 

CLEMENTE, THIAGO MENDES, FLÁVIA ILIADA e UGO ANDREAZZI. 

1. Avaliação, por parte de cada um dos membros da Câmara, por cerca de 10 

minutos, quanto ao trabalho já realizado: Secretaria de Meio Ambiente – SEMA, 

Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural – SEAGRI, 

Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB, Agência Reguladora de Água e 

Abastecimento – ADASA, Federação da Agricultura e Pecuária – FAPE, Fórum das 

ONGs Ambientalistas – Fórum de ONGs, Federação das Indústrias – FIBRA, 

Associação do Mercado Imobiliário – ADEMI e Universidade de Brasília – UnB. 

Histórico das reuniões da CT de Mudança do Clima: 1ª reunião, 27/01/2021 - 

Instalação da Câmara e eleição da Presidência, Vice-Presidência e Relatoria; 2ª reunião, 

24/02/2021 - Apresentação sobre a consulta pública dos Planos de Adaptação e de 

Mitigação à Mudança do Clima; 3ª reunião, 25/03/2021 - Apresentação do roadmap do 

cimento - Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa e consulta pública sobre os 

Planos de Adaptação e de Mitigação; 4ª reunião, 29/04/2021 - Planos de Adaptação e 



Mitigação e a agricultura - Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na 

Agropecuária – Plano ABC - Rede de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta - 

Construção do Plano ABC no DF; 5ª reunião, 27/05/2021 - Planos de Adaptação e 

Mitigação e o setor de solo, florestas e uso do solo; 6ª reunião, 24/06/2021 - Mudança 

do Clima e as medidas de adaptação necessárias e 7ª reunião, 29/07/2021 - Setor de 

transportes no Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa - Ações da Secretaria 

de Mobilidade voltadas à redução das emissões de GEE - Frota do GDF e as ações 

voltadas à redução das emissões de GEE - Uso do biodiesel no país e no DF. 

A Presidente disse que analisou o Regimento Interno do Conselho de Meio Ambiente 

do Distrito Federal-CONAM/DF para saber se as reuniões da câmara técnica de clima 

serão lavradas por ata, memória ou relato. Foi encontrado que as reuniões serão 

documentadas por meio de relato. 

Adriana disse que encaminhou no grupo do whastapp dos conselheiros os relatos 

revisados de todas as reuniões anteriores e que, tão logo conseguisse reunir todos os 

documentos que foram apresentados na Câmera Técnica, encaminhará para os e-mails 

dos conselheiros. 

 Relendo o relatório da primeira reunião, a Presidente verificou que a SEMA ficou com 

a presidência da câmara técnica e a ADEMI com a relatoria. Explicou que conforme o 

Regimento Interno do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal-CONAM/DF a 

câmara técnica não possui relatoria e sim um vice-presidente, exposto no Art. 10, § 5º, 

“O Presidente e o Vice-Presidente das Câmaras Técnicas serão eleitos na primeira 

reunião ordinária anual da respectiva Câmara, por maioria simples de seus integrantes, 

sendo permitida a recondução”. Disse que precisará eleger a vice-presidência da câmara 

técnica nas próximas reuniões. 

A Presidente comentou que a ideia da reunião é fazer um resumo do que já foi discutido 

sobre mudança do clima e depois pedir uma apreciação para cada membro da câmara 

técnica sobre esse assunto. 

A presidente passou a palavra para Thiago Mendes para apresentar sobre o inventário 

de GEE por setores contribuintes e plano de enfrentamento às mudanças do clima do 

território do Distrito Federal. 

A presidente passou a palavra para Vandete Inês para apresentar sobre ações da Adasa 

sobre mudança do clima.  

Ana Carolina complementou dizendo que a instituição tem a função de monitoramento 

das chuvas e vazões nas unidades hidrográficas do DF. Informou que a parte de estudo 

hidrológico, no plano de mitigação, precisa ser atualizado com informações mais 

técnicas e especializadas. 

Rafael Moraes escreveu no chat que gostaria de parabenizar as relevantes discussões em 

torno da alteração climática e as soluções para mitigarmos um problema tão sensível 

para as presentes e futuras gerações. Disse que a avaliação da Ademi é positiva quanto 

aos trabalhos já realizados. Todas as ações voltadas a sustentabilidade e soluções para 

minimizarmos os impactos, a instituição será apoiadora conjuntamente com as demais 

entidades e o poder público. 

Natália Cristina comentou sobre a questão da irrigação que é um dos maiores entraves 

dos produtores do DF. A questão de recurso hídrico e do licenciamento ambiental disse 

que são outros problemas enfrentados pelos produtores.  



Mirelle Antunes disse que o assunto da reunião está bem esclarecido e que não tem nada 

para acrescentar.  

Mac Leonardo comentou que a secretaria está trabalhando com o plano ABC. Esse plano 

tem por finalidade planejar as ações para inclusão de tecnologias sustentáveis no setor 

agropecuário. Disse que estão entrando em contato com as instituições que tiveram ações 

relacionadas ao plano para poder elaborar um relatório e apresentar no conselho.  

A Presidente lembrou que a Sema não faz parte do grupo da agricultura ABC do DF. 

Comentou que acha importante a Seagri ter assumido a coordenação do plano ABC e 

sugeriu a revisão e atualização do decreto que cita esse plano. 

Silas Lemos/Semob comentou que a secretaria está trabalhando com a mobilidade ativa 

que é uma mobilidade para transporte de pessoas onde usa do meio físico do ser humano 

para a locomoção. Citou alguns exemplos como bicicleta, velocípede não motorizado, 

patins e andar a pé. 

A Presidente disse que a Sema tem que trabalhar em parceria com o setor de transporte 

para avançar na questão do transporte sustentável no DF. 

Saulo Rodrigues/UnB disse que a câmara técnica tem uma grande importância devido 

ao agravamento das mudanças climáticas. Os eventos climáticos têm se tornado mais 

frequentes e mais intensos e para melhor lidar com eles citou o Plano de Adaptação e o 

Plano de Mitigação, disponíveis no site da Sema. Comentou que o DF possui uma 

situação mais privilegiadas devido ao comprometimento dos gestores.  Em algumas 

áreas do DF, sugeriu buscar uma maior cobertura de arborização que vai resultar em 

conforto térmico e maior umidade. Sugeriu também mecanismos para aproveitar a água 

da chuva e assim reduzir a pressão dos reservatórios. 

Prosseguindo com o item 2 da pauta:  – Encaminhamentos e expectativas futuras.  

A Presidente propôs para a câmara formalizar um documento de Decisão sob o título 

“Encaminhamento ao Plenário do CONAM da revisão do Inventário de Gases de Efeito 

Estufa do DF, bem como dos Planos de Mitigação e de Adaptação à Mudanças do Clima, 

aprovação e definição do processo de elaboração dos planos de ação setoriais para 

monitoramento e implementação”.  

Vandete Inês sugeriu encaminhar esse documento para os conselheiros analisarem antes 

da aprovação.  

Sem outras manifestações, a Presidente optou por encaminhar a proposta de Decisão aos 

conselheiros para análise e sugestões e deixar a aprovação para a próxima reunião.  

A Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.  

 

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA 

Secretária Executiva da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

Presidente da CT de Clima/CONAM-DF 
 


