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(CAESB); MÔNICA VERÍSSIMO DOS SANTOS (FÓRUM ONGs); PHILIPE POMIER
LAYRARGUES (UnB); ANA PAULA DIAS MACHADO DE CASTRO PESSOA (FIBRA);
MARCUS VINICIUS BATISTA DE SOUZA (CREA/DF); JOÃO MARCOS PAES DE
ALMEIDA (ABES/DF); LUCIANO DANTAS DE ALENCAR (SINDUSCON). Participa-
ram como convidados: Carlos Eduardo Lima Gazzoca (Caesb); Marcos de Lira (EM AT E R ) .
Pauta da Reunião: Item 1: a) Apreciação e votação da Ata da 63ª RE do CONAM/DF; b)
Apreciação e votação do Calendário anual de reuniões ordinárias 2018 do CONAM/DF; c)
Apresentação do resultado do GT de Podas e Paisagismo; d) Apreciação da solicitação da
empresa Stericycle (queima e tratamento de lixo no DF); e) Prestação de Contas do SIS-
DIMA - 2017. Item 2: Informes. O presidente deu por aberta à reunião e informou aos
Conselheiros que assumiu a presidência do IBRAM há menos de uma semana e que ainda
está se inteirando das demandas mais urgentes da instituição. Informou também que não
estava previsto que ele presidiria a reunião, porém, em virtude de naquela data ter sido
publicado no DODF a exoneração do Secretário Interino de Meio Ambiente, senhor Carcius
Azevedo, e o Secretário nomeado não estar presente, ele assumiu a presidência da reunião do
CONAM. A partir destes esclarecimentos, e lida a pauta do dia o Presidente do Conselho
sugeriu ao Plenário que a pauta da reunião fosse suspensa até que o novo Secretário tome
posse e que fosse convocada uma reunião extraordinária para o dia 12/12/2017, quando o
novo secretário já estará presente. A sugestão foi submetida à votação e aprovada por
unanimidade. Não havendo mais considerações, o Presidente agradeceu a todos pela com-
preensão e encerrou a reunião. Esta ATA foi aprovada e assinada pelos conselheiros na 143ª
reunião ordinária, realizada no dia 19 de junho de 2018. Publique-se o presente extrato no
Diário Oficial do Distrito Federal. FELIPE FERREIRA, Presidente do CONAM/DF. (Ata na
integra encontra-se no site (http://www.sema.df.gov.br/colegiados/conam/atas).

EXTRATO DA ATA 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta
minutos, na sede da SEMA/DF, Brasília, DF, ocorreu a 141ª reunião ordinária do Conselho
de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF, atendendo à convocação do seu
presidente, o Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal, senhor IGOR
TOKARSKI. Fizeram-se presentes o Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito
Federal, senhor IGOR TOKARSKI, que presidiu a reunião, a Conselheira ANDREA VUL-
CANIS (SEMA) que substitui o presidente da reunião na sua ausência e os seguintes
Conselheiros (as): LUCIO TAVEIRA VALADÃO (SEAGRI); PEDRO MAURICIO CA-
BRAL TEIXEIRA (SEMOB); MÔNICA VERÍSSIMO DOS SANTOS (FÓRUM de ONGs);
HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA (FACHO/DF); REGINA STELLA QUINTAS FIT-
TIPALDI (FÓRUM de ONGs); WILLIAM DELANO MARQUES DE ARAÚJO (PMDF);
ANTÔNIO QUEIROZ BARRETO (IBRAM/DF); CARLOS HENRIQUE DUTRA CAR-
DOSO (FECOMERCIO); PEDRO DE ALMEIDA SALLES (CREA/DF); DIEGO BER-
GAMASCHI (SINESP); RAFAEL MACHADO MELLO (ADASA); CARLOS ALBERTO
DE OLIVEIRA QUARESMA (FAPE); GEÓRGENIS TRIGUEIRO FERNANDES
(CAESB); FERNANDO LUIZ CARVALHO DANTAS (OAB/DF); JOÃO MARCOS PAES
DE ALMEIDA (ABES); RICARDO ALEXANDRE C. FONTENELE (CBM/DF); WAN-
DERLAM (CBM/DF); LUCIANO DANTAS DE ALENCAR (SINDUSCON); ANA PAULA
DIAS MACHADO DE CASTRO PESSOA (FIBRA); SÉRGIO KOIDE (ABRH/DF); RO-
SALTIDE S. CARVALHO DE LIMA (CASA CIVIL); SILVIA BORGES DE LAZARI
(SEGETH). Participaram como convidados: Jaqueline Reis (Sema); Carlos Aragão (Sema).
Pauta e Deliberações: Item 1a) Apresentação de prestação de contas das atividades realizadas
pela Câmara Julgadora de Autos de Infração CJAI/CONAM - 2017, conforme determina o
Art. 17 do Decreto 38.001/2017 (Regimento Interno do CONAM/DF) - Presidente da CJAI.
O Conselheiro Carlos Aragão, da Câmara Julgadora de Autos de Infração - CJAI/CONAM
informou que em 2017 foram julgados 72 processos, e 34 aguardam julgamento. Foram
identificados 28 tipos de infração administrativa. Em 68 Processos foi confirmada a decisão
2º grau. Em 08 Processos a decisão foi reformada. Em 01 Processo houve absolvição do
autuado. Foram confirmadas multas no valor de R$ 1.079.371,00. Não foi possível apurar o
tempo médio de espera dos processos julgados no âmbito do CONAM/DF, informação que
será apresentada posteriormente; item 1b) - Eleição dos membros integrantes da Câmara
Julgadora de Autos de Infração - CJAI para 2018, conforme § 2º, Art. 13 do RI CONAM.
Ficou acordado que os representantes da CJAI seriam eleitos em reunião posterior, em
virtude da vacância de sete representantes da sociedade civil, dos quais cinco tomarão posse
na próxima reunião; item 1c) Apresentação do resultado do trabalho do GT - CP_CEAMPES
de homologação dos cadastros de instituições da sociedade civil no CONAM/DF - OAB/DF.
"considerando o que foi proposto pelo Conselheiro da OAB/DF, as cinco instituições que
foram declaradas aptas pelo GT-CP/CEAMPES ocupem as vagas em vacância, em acordo
com o disposto no Decreto 38.001/2017, combinado com a Resolução CONAM nº 05/2017,
para que possam ser nomeadas as instituições que estão habilitadas legalmente e sanar,

parcialmente, as vacâncias no Conselho, dispensando-se o processo eletivo, tendo em vista o
número de instituições com cadastros homologados e, portanto, aptas a se candidatar no
processo eletivo sejam inferior ao número de vagas disponíveis por categoria. Que as vagas
remanescentes sejam ocupadas pelo mesmo processo e na ordem de recebimento e ho-
mologação dos cadastros". A proposta foi submetida à votação e aprovada por maioria, com
um voto contrário. Mediante o resultado da votação a presidente declarou que são ins-
tituições que integram o CONAM/DF, conforme Decreto 38.001/2017, art. 4º, § 2º, inciso II
- CCA NORTE, inciso IV - FUNATURA e OCA DO SOL, inciso V - UNICEUB e UCB.
Lembrou que seguem vacante uma vaga para associação de moradores e uma para re-
presentantes da sociedade civil, correspondentes aos incisos II e IV respectivamente e que, o
que foi decido nesta reunião se aplicará aos demais cadastros até que sejam preenchidas
todas as vagas em vacância; item 1d) Apreciação da proposta de criação de Câmara Técnica
para estudo do licenciamento ambiental de postos de combustíveis no Distrito Federal -
IBRAM/DF. foi aprovado por unanimidade a criação de Câmara Técnica será composta pela
ADASA, IBRAM/DF, FECOMERCIO, CBM/DF, SEGETH e OAB/DF com prazo de ses-
senta dias para conclusão dos trabalhos. A CT será presidida pelo IBRAM/DF; item 1e)
Apreciação e deliberação da alteração no formato de elaboração de Atas do CONAM/DF. A
Presidente sugeriu ao Conselho que, até que seja resolvido o problema da contratação de
empresa para gravar, degravar e elaborara as Atas das reuniões, que estas sejam feitas na
forma extrato (resumo). A proposta foi aprovada por unanimidade; item 1f) Apreciação ao
licenciamento ambiental corretivo do Condomínio Belvedere do Setor Jardim Botânico. O
senhor Paulo/IBRAM/DF apresentou a proposta de apreciação pelo CONAM da viabilidade
ambiental do licenciamento ambiental corretivo do Condomínio Belvedere do Setor Jardim
Botânico. Finalizadas as considerações a Presidente da reunião consultou a Plenária sobre a
relatoria do processo e a Conselheira da Hellem/FACHO se prontificou à relatar. O que foi
aprovado por unanimidade. Não havendo mais considerações, o Presidente agradeceu a todos
pelas contribuições e encerrou a reunião. Esta ATA foi aprovada e assinada pelos con-
selheiros na 143ª reunião ordinária, realizada no dia 19 de junho de 2018. Publique-se o
presente extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. FELIPE FERREIRA, Presidente do
CONAM/DF. (Ata na integra encontra-se no site (http://www.sema.df.gov.br/colegiados/co-
nam/atas).

EXTRATO DA ATA 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, no SAIN
Estação Rodoferroviária de Brasília, S/N - Ala Norte - Térreo - Auditório da ADASA,
Brasília, DF, ocorreu a 142ª reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente do Distrito
Federal - CONAM/DF, atendendo à convocação do seu presidente, o Secretário de Estado de
Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF. Fizeram-se presentes o Secretário de Estado
de Meio Ambiente do Distrito Federal, Presidente do Conselho, FELIPE AUGUSTO FER-
NANDES FERREIRA (SEMA), presidindo a reunião, e os seguintes Conselheiros (as):
ANDREA VULCANIS (SEMA); NAZARÉ LIMA SOARES (SEMA); ILZA MARIA PE-
REIRA SANTANA (SEDESTMIDH); ANALDA LIMA DOS SANTOS (SES); PEDRO
MAURICIO CABRAL TEIXEIRA (SEMOB); MÁRCIO FARIA JÚNIOR (SEDICT); AL-
LEX DE MELO MORAES (SEDICT); MÔNICA VERÍSSIMO DOS SANTOS (FÓRUM de
ONGs); JACKELINE DOMINGUES DE AGUIAR (SE); REGINA STELLA QUINTAS
FITTIPALDI (FÓRUM de ONGs); ROBSON CARLOS RODRIGUES CARDOSO (PMDF);
CARLOS ANTÔNIO LEAL (TERRACAP); ALBATÊNIO RESENDE GRANJA JÚNIOR
(TERRACAP); ANTÔNIO QUEIROZ BARRETO (IBRAM/DF); ALDO CÉSAR VIEIRA
FERNANDES (IBRAM/DF); RAFAEL LOSCHI FONSECA (IBRAM/DF); FREDERICO
AUGUSTO CARDOSO MARTINS (ADEMI/DF); MARCUS VINICIUS BATISTA DE
SOUZA (CREA/DF); DIEGO BERGAMASCHI (SINESP); ALBA EVANGELISTA RA-
MOS (ADASA); CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA QUARESMA (FAPE); AVAY MI-
RANDA JÚNIOR (FAPE); RAQUEL DE CARVALHO BROSTEL (CAESB); FERNANDO
LUIZ CARVALHO DANTAS (OAB/DF); MARCOS HELANO FERNANDES MONTE-
NEGRO (ABES); SÉRGIO BUENO DA FONSECA (CCAN); ALAN ALEXANDRE
ARAÚJO (CBM/DF); LUCIANO DANTAS DE ALENCAR (SINDUSCON); ANA PAULA
DIAS MACHADO DE CASTRO PESSOA (FIBRA); PHILIPPE POMIER LAYRARGUES
(UNB); ROSALTIDE S. CARVALHO DE LIMA (CASA CIVIL); SILVIA BORGES DE
LAZARI (SEGETH); DOUGLAS JOSÉ DA SILVA (UCB); ÁLVARO CHAGAS CASTELO
BRANCO (UNICEUB) e MIGUEL VON BEHR (OCA do SOL). O Presidente deu por
aberta à reunião, se apresentou, tendo em vista que sua nomeação como Secretário de Meio
Ambiente, cumprimentou os presentes. Deu posse à SEDESTMIDH que estava participando
da reunião pela primeira vez, informou que ela ocupou a vaga da PGDF. PAUTA e DE-
LIBERAÇÕES: Item 1: a) Apresentação e deliberação do Relato e voto do Licenciamento
dos Setores Habitacionais Arniqueira, Bernardo Sayão e áreas isolados do Park Way -
SINESP. o Presidente submeteu à votação o Relato da comissão, informando que o sim,
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