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DATA : 09/02/2022 às 09:00 horas

LOCAL:  Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA - SEDE

ASSUNTO: 1ª Reunião Ordinária da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – CD-P2R2 -  do Ano de
2022.

 

PARTICIPANTES (conforme Lista de Presença  - 79879339)

- CBMDF - Coronel Álvaro Alexandre Albuquerque Marques - Presidente;

- DEFESA CIVIL - Hélio Monteiro Ferreira - Membro Suplente;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - Sandro Antonio de Lima -  Membro Suplente;

- CBMDF - Denilson da Silva Marques - Membro Titular;

- CBMDF - Túlio Stefani Colombaroli - Membro Suplente;

- PMDF - Emerson Roberto Araújo Melão - Membro Titular;

- SES - Analda Lima dos Santos - Membro Titular; 

- CAESB - Alexandre Antonio de Oliveira Correa - Membro Suplente;

- SEMA - Charles Dayler Silva de Almeida - Membro Titular;

- SEAGRI - Adailton Soares Guimarães - Membro Titular;

- SLU - Guilherme de Almeida - Membro Titular;

- SLU - Mayara Menezes Leal Alves - Membro Suplente;

- SEMOB - Polyana Costa Barboza Fazendeiro - Membro Titular;

- SEMOB - Arissa kaori Honda - Membro Suplente;

- EMATER - Priscilla Regina da Silva - Membro Titular;

- PCDF - Giancarlo Brugnara Chelo� - Membro Titular;

- IBAMA - Fernanda Cunha Pirillo Inojosa - Membro Titular;

- IBAMA - Gutemberg Machado Mascarenhas - Membro Suplente.

 

1. PAUTA: 

- A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio da Circular 2 (78975586), nos
autos do Processo SEI 00391-00009650/2019-46, assim definida:

1. Apresentação dos Novos Membros da Comissão Distrital;



2. Apresentação do andamento dos Grupos de Trabalho para os seguintes temas:

Elaboração do Plano de Ação de Emergência - Instrução 07 de 10 de Dezembro de 2021;

Elaboração Mapeamento de Áreas de Risco no Território do Distrito Federal - Instrução 08 de
10 de Dezembro de 2021.

3. Calendário de realização dos cursos de capacitação 2022; 

4. Planejamento de Ações da Comissão 2022;

5. Considerações Finais; e

6. Visita Técnica.

2. ITENS ABORDADOS:

A reunião iniciou-se com a abertura realizada pelo presidente da Comissão, Coronel Álvaro
Albuquerque, juntamente com os membros do IBAMA, Fernanda Cunha Pirillo Inojosa
e Gutemberg Machado Mascarenhas  onde foi dada boas vindas aos novos integrantes e ressaltada
a importância dos trabalhos desenvolvidos na Comissão  e o exemplo que a CD-P2R2 se tornou em
relação a demais Comissões em nível nacional.

Em seguida passou-se à apresentação dos membros da Comissão.

Findas as apresentações o membro suplente do Brasília Ambiental, Sandro Antonio de Lima,
explanou sobre as a�vidades desenvolvidas no âmbito do GT de Mapeamento de Áreas de Risco.
Informou que, com ajuda de estagiários está sendo realizado o levantamento de informações e o
georeferenciamento de cerca de 1.000 (mil) empreendimentos considerados potencialmente
poluidores e que possuem processo de regularização ambiental junto ao Ins�tuto. Informou que
essa informação será depois cruzada com as informações geradas no mapa de sensibilidade
apresentado em reuniões anteriores.

O representante do SLU, Guilherme de Almeida, discorreu sobre a importância da integração de
sistemas e informações para subsidiar os órgãos com relação ás ocorrências com produtos
perigosos e outras informações per�nentes, havendo corroboração de todos a respeito dessa
necessidade.

Em seguida o representante da Defesa Civil, Hélio Monteiro Ferreira explanou sobre os trabalhos
de elaboração do Plano de Ação de Emergência. Apresentou um esboço inicial que será refinado
para disponibilização aos membros do GT. Essa versão do Plano, será composta por uma primeira
parte que trata de uma homogeneização de conceitos com a finalidade de que o trabalho possa se
perpetuar independente da permanência ou subs�tuição dos membros da Comissão.

Versou brevemente sobre a classificação das ocorrências, pelo porte (grande ou pequenas)
reiterando que as mais comuns no território do Distrito Federal são as ocorrências de pequeno
porte. A par�r daí, apresentou brevemente a intenção de que o Plano traga os denominados
"procedimentos operacionais conjuntos" que envolve, dentre outros, os procedimentos de
acionamento.

Demonstrou a existência de planos de acionamento e evacuação para a região das Bases de
Armazenamento do SCIA, bem como para a Estação de Tratamento de Água - ETA do Descoberto.

O membro do Brasília Ambiental, ques�onou sobre a importância de que sejam elaborados,
futuramente, planos específicos para determinadas a�vidades ou regiões com base no
conhecimento dos membros e com base nos resultados do Mapeamento.

O membro da Defesa Civil demonstrou a necessidade de que as áreas sensíveis para emergências
ambientais devem ser comunicadas ao governo para que sejam consideradas no processo decisório
sobre ocupações irregulares, citando os casos da ocupação irregular no entorno das bases do SCIA.

O representante da Defesa Civil foi ques�onado sobre prazos para apresentação inicial do texto
para discussão do GT, definindo um prazo es�mado de 02 (dois) meses para a apresentação da
versão inicial.



O representante da CAESB, Alexandre Antonio de Oliveira Correa, explanou brevemente sobre os
Planos de Ação de Atendimento à Emergência produzidos pela CAESB para suas unidades,
combinando o repasse dessa informação à Defesa Civil.

Após finalizada a apresentação foi realizado intervalo e passou-se a próxima pauta. O membro do
Brasília Ambiental, juntamente com o Presidente da Comissão;  apresentaram  a todos a
oportunidade de capacitação oferecida  pela empresa AMBIPAR, para um grupo entre 16 e 26
pessoas, nos dias 04 a 08 de abril de 2022; no campo de treinamento da empresa em Nova
Odessa/SP. Informaram que o curso estava sendo oferecido de forma gratuita pela empresa, mas
que cada par�cipante deve verificar com sua Ins�tuição a possibilidade de dispensa para
par�cipação, bem como,  de custeio do transporte e estadia no local de realização do treinamento.

Solicitaram então que os membros presentes confirmassem a par�cipação no treinamento até o
dia 18/02/2022, uma vez que existem trata�vas para confirmação da realização do curso. 
Solicitaram também, que aqueles membros que não conseguissem, por quaisquer mo�vos,
par�cipar que informassem à secretaria execu�va para fins de registro e verificação
eventual  adoção de ações para viabilizar a par�cipação. No caso do não a�ngimento do número
mínimo de vagas para realização da capacitação, definiu-se a possibilidade de indicação de mais
representantes das ins�tuições para par�cipação na capacitação. Em caso de indicações superiores
ao número de vagas ofertadas, definiu-se critério de preferência, aos órgãos executores e dentro
deste rol de ins�tuição, aos que mais frequentemente atual nas ocorrências.

De outra forma, tratando do curso a ser oferecido pela Defesa Civil, foram informados de que a
ins�tuição não conseguiria ministrar a capacitação na data pretendida (no mês de março) e que
outra data seria levantada, ainda em 2022, para realização da capacitação.

Passaram, em seguida, à discussão do planejamento de ações da Comissão para o ano. Definiu-se a
realização de reuniões extraordinárias no primeiro semestre de 2022, preferencialmente, as
primeiras quartas-feiras do mês. O Brasília Ambiental, na qualidade de Secretaria Execu�va ficou
com a responsabilidade de montar o calendário e repassar aos membros para que verifiquem
quem receberá as reuniões, na proposta de que, cada ins�tuição promova a realização de uma
reunião em sua sede ou unidade. 

Definiu-se que a próxima reunião a ser realizada no mês de março seria sediada pelo GPRAM em
data a ser definida de acordo com o calendário do mês de março.

O IBAMA, então, informou da intenção de realizar uma operação integrada sobre Produtos
Perigosos no mês de junho de 2022. Informou que na oportunidade de maiores detalhes sobre
data e localização da operação informar aos órgãos componentes da CD-P2R2 e cooptar as ações
conjuntas a serem desenvolvidas na operação.

Por fim, em função dos protocolos de proteção sanitária e combate ao COVIS-19 adotadas na sede
do IBAMA, o Presidente da Comissão definiu pelo cancelamento da visita técnica. Foi feita breve
explanação sobre a organização do IBAMA pelo membro Gutemberg, deixando o Ins�tuto à
disposição para visita numa ocasião posterior.

Percorridos todos os assuntos pautados para a reunião, o Presidente promoveu o encerramento da
mesma.

3. ENCAMINHAMENTOS:

A cada reunião elaborar a Memória da mesma;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Elaborar o calendário de reuniões extraordinárias do primeiro
semestre de 2020;

Todos os membros da Comissão - Informar, até a data final de 18/02/2022, da par�cipação no
treinamento oferecido pela AMBIPAR;

CBMDF - Sediar a próxima reunião extraordinária. 



Documento assinado eletronicamente por CHARLES DAYLER SILVA DE ALMEIDA -
Matr.02767694, Membro da Comissão, em 11/02/2022, às 15:26, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS -
Matr.01575763, Membro da Comissão suplente, em 16/02/2022, às 12:17, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANALDA LIMA DOS SANTOS - Matr.0146773-5,
Membro da Comissão, em 11/03/2022, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO ANTONIO DE LIMA - Matr.0195360-5,
Membro da Comissão suplente, em 25/03/2022, às 09:01, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GIANCARLO BRUGNARA CHELOTTI - Matr. 0244820-
3, Membro da Comissão, em 25/03/2022, às 09:09, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17
de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME DE ALMEIDA - Matr.0278988-4,
Membro da Comissão, em 25/03/2022, às 09:10, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por TULIO STEFANI COLOMBAROLI, 1º Ten.
QOBM/Comb. matr. 3001947, Membro da Comissão suplente, em 25/03/2022, às 09:33,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Cunha Pirillo Inojosa, Usuário Externo, em
25/03/2022, às 10:03, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALVARO ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES,
Cel. QOBM/Comb, matr. 1373498, Presidente da Comissão, em 25/03/2022, às 11:13,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DENILSON DA SILVA MARQUES, Ten-Cel.
QOBM/Comb, matr. 1400099, Membro da Comissão, em 25/03/2022, às 11:22, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON SOARES GUIMARÃES - Matr.0186926-4,
Membro da Comissão, em 25/03/2022, às 11:40, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16



de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ARISSA KAORI HONDA - Matr.0277921-8, Membro
da Comissão suplente, em 25/03/2022, às 12:33, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 79767590 código CRC= 7B294350.
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