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MEMBROS PARTICIPANTES

PRESIDÊNCIA:  Cláudio José Trinchão dos Santos

SECRETARIA GERAL: Thúlio Cunha Moraes

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL: Ricardo Roriz

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO AMBIENTAL: David Lago

SUPERINTENDÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: Alisson Neves

SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BIODIVERSIDADE E ÁGUA:  Rejane Pieratti

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Marcelo Sirkis

UNIDADE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: Marcus Paredes

UNIDADE DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL: Patrícia Duarte

UNIDADE DE PLANEJAMENTO: Ariana Dias 

PROCURADORIA JURÍDICA: Elaine Dias 

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO: Marcos Vinicius Felix 

UNIDADE DE JULGAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO: Luciana Pacheco

UNIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS: Ricardo Silva Gomes 

UNIDADE DE PROJETOS DE ENGENHARIA: Maria Clara Falcão

UNIDADE DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL: Willian Alves do Nascimento 

UNIDADE DE GESTÃO DE FAUNA: Edilene Cerqueira

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA: Diogo Chaves
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OUVIDORIA: Alan Cesar

CONVIDADOS PARTICIPANTES

Luciana Carvalho da Presidência; Ana Paula Durães da SECEX; Gabriela Albuquerque da SUCON;
Janaina Starlin da Diretoria de Conservação - DICON; e Cleide Moura de Carvalho da UCAF.

 

MANIFESTAÇÕES

 

Presidência

Informes gerais do Presidente, Cláudio José Trinchão dos Santos, sobre o dimensionamento das áreas
quanto ao espaço ocupado pelos servidores a fim de verificar o que pode ser objeto de redução de
custos, e assim também estabelecer as necessidades de espaço para a nova sede. As adequações da
nova sede estão sendo feitas pela UPENG, com a definição das salas que serão permanentes e
redução de salas que não serão u lizadas em razão do teletrabalho. A infraestrutura externa já foi
negociada junto a SEGOV para ser realizada pela Novacap. 

 

Unidade de Auditoria Interna

O Chefe da Unidade, Diogo Chaves, apresentou a proposta (Doc. SEI! 81823733) que trata da 2ª e 3ª
etapa do processo de Gestão de Riscos do HVEP. Em resumo, essas duas consistem em avaliar os
riscos de cada processo de trabalho, e propor as medidas de tratamento caso eles aconteçam. Na
avaliação de risco é u lizado a escala de consequências versus probabilidades distribuídas em 5
níveis, e com isso se chegou à matriz de risco que classifica o risco em 4 níveis, sendo eles baixo,
médio, alto e extremo. Foram classificados, nos processos do HVEP, 2 eventos como de baixo, 7 como
médio, 1 com alto e 2 como extremo risco. Em relação ao enquadramento por categoria
foram iden ficados 11 riscos de categoria operacional e 1 risco de categoria financeira. A par r do
enquadramento foram traçadas algumas medidas de controle para tentar minimizar a ocorrência dos
riscos e foi elaborado o plano de ação que está registrado no sistema de auditoria. O trabalho foi
desenvolvido pelo Grupo de Trabalho do Programa de Integridade e Compliance. O Acompanhamento
e monitoramento implementações serão feitas pela UAI em conjunto com a Comissão do HVEP. A
proposta foi submetida à deliberação dos membros do CIG.

 

Superintendência de Administração Geral

O Superintendente, Ricardo Roriz, apresentou informações sobre os seguintes assuntos:

- Concurso Público: Manifestação da SEEC/AJL favorável ao concurso, aprovando a minuta da portaria
com a comissão interins tucional que será responsável pela contratação da banca e a elaboração do
edital;

- Edital de Aposentados: Ainda continua sobrestado para que seja padronizado para todos os órgãos;

- Edital servidores a vos da PGUR e PPGG: manifestação de 7 servidores interessados em trabalhar
no Brasília Ambiental;

- Brigada de combate à incêndio Florestal 2023: A minuta do edital já está pronto e aprovado pela
PROJU. A aquisição dos EPI's já estão sendo adquiridos para complementar os já existentes. Os Itens
que não foram possível a aquisição serão incluídos em propostas de compensação. O Curso de
brigadista florestal com o apoio do PREVFOGO foi realizado. Aguardando a aprovação do Concurso
pela SEEC. Previsão de Inicio em 01/06/2022;

- Compras e Contratação de Sistemas: Serviço de customização do sistema CAR, Serviços de imagens
de Satélite (CAR), Serviço de renovação/atualização do conjunto de licenças  ArcGIS (CAR), Projeto
CAR, EPI"s e Formulário da SUFAM;

-Edital de desfazimento de bens: levantamento dos bens ociosos ou cujo reparo seja an econômico
para doação. Levantamento e regularização dos bens da EDUC nas diversas bases dos parques do
Brasília Ambiental;

 - Apresentação da Execução Orçamentária das emendas parlamentares.
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 - Aquisição das camionetes: Por meio da  Subsecretaria de Contratos Corpora vos, foram adquiridas
a par r do dia 1º de abril 13 caminhonetes zero/km, e as outras 5 serão entregues até junho/2022 que
ajudarão na brigada de incêndio;

Redução de custos no Prédio do Brasília Ambiental: Levantamento das necessidades para redução
dos custos com energia, água e aluguel, assim como a colaboração dos servidores para a redução
desses custos ainda esse ano;

 - Apresentação da Execução Orçamentária das emendas parlamentares;

- Elogios feitos às equipes do Brasília Ambiental; e

- Mestrado: aprovado a des nação de recurso para contratação. O Edital está previsto para sair
dentro de 30 dias e a previsão de provas para julho ou agosto/2022.

 

Apresentação das jus fica vas das propostas subme da à deliberação do CIG,
para utilização dos recursos de compensação ambiental e florestal para custear as seguintes itens:

- Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para subsidiar as a vidades de brigada
florestal (83291665).

 

 

Superintendência de Unidade de Conservação Biodiversidade e Água

A Superintendente, Rejane Piera  e a Diretora da DICON, Janaina Starlin,
apresentaram as jus fica vas das propostas subme da à deliberação do CIG,
para utilização dos recursos de compensação ambiental e florestal para custear as seguintes itens:

- Programa Reconexão Cerrado (81659965);

- Reforma de 2 (duas ) quadras poliespor vas no Parque Ecológico Águas Claras e instalação de 1
(um) parque infantil com acessibilidade (82924203);

- Construção de 1 (uma) quadra de areia,  instalação de um galpão mul uso no Parque Ecológico Areal
e 4 (quatro) bancos de concreto sem encosto moldados em loco (82895166);

- Recomposição e reparo do cercamento do Parque Distrital Boca da Mata(83154692);

 - DPCIF: Aquisição de maquinário e ferramentas para auxílio no combate a incêndios florestais
(83013487)

 

Unidade de Compensação Ambiental e Florestal

O chefe da Unidade, Wiliam Alves, apresentou o enquadramento das propostas apresentadas pela
SUAG, SUCON e DPCIF com o banco de recursos (83663115), para apreciação do CIG, referente à
aplicação dos recursos de compensação ambiental e Florestal.

Logo em seguida, o comitê deliberou, por unanimidade dos membros presentes, pela aprovação das
propostas apresentadas, com abstenção em relação à proposta (81659965) por parte do representante
da EDUC.

 

Unidade de Planejamento

A Chefe da Unidade, Ariana Dias, apresentou a atualização sobre a Seleção de Bolsistas por meio da
Chamada Pública do PROGRAMA DESAFIO DF – SELEÇÃO DE PESQUISADORES da FAP/DF, que se
encontra na fase de análise das propostas dos bolsistas, documentação  e entrevistas. A quan dade
de foi inferior ao número de vagas disponibilizadas, com 16 inscritos para 21 vagas para bolsas.
Avaliação da possibilidade de nova chamada para compor as vagas restantes. 

 

Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental

 O Superintendente apresentou o Balanço Trimestral do indicadores da SUFAM referente às ações
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fiscais realizadas no ano de 2022, dentre elas se destacam autos de infração, embargos, apreensões 
e interdições. Destacou as RA's mais fiscalizadas e as atividades mais fiscalizadas.

Apresentou algumas sugestões para a nova Sede do Brasília Ambiental, como um espaço reservado
para atendimento de autuados com sistemas de câmera de segurança, Laboratório de análises
químicas e hidroquímicas, sala e galpões com câmeras de segurança para guardar apreensões das
ações fiscais e cofres para a guarda de material bélico.

 

Encaminhamentos

UCAF:  encaminhar as propostas aprovadas pelos membros do  CIG para deliberação e aprovação junto
à Câmara de Compensação Ambiental e Florestal para apreciação e deliberação.

 

REGISTRO 

 

Documento assinado eletronicamente por THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1,
Secretário(a) Executivo(a) do Brasília Ambiental, em 28/04/2022, às 22:33, 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 MARCELO BARROSO SIRKIS - Matr.1690312-9, Chefe
da Assessoria de Comunicação Social, em 29/04/2022, às 10:44, 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 ALAN CESAR FERREIRA - Matr.0266883-1,
Ouvidor(a), em 29/04/2022, às 10:55, 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 MARCUS VINICIUS FALCÃO PAREDES -
Matr.0263877-0, Chefe da Unidade de Educação Ambiental, em 29/04/2022, às 10:57,
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.
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Documento assinado eletronicamente por DIOGO PRIETO CHAVES - Matr.0264135-6, Chefe da
Unidade de Auditoria Interna, em 29/04/2022, às 11:07, 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 EDILENE DIAS CERQUEIRA - Matr.1700401-2, Chefe
da Unidade de Gestão de Fauna, em 29/04/2022, às 11:48, 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 LUCIANA DE CARVALHO DOS SANTOS -
Matr.1689567-3, Chefe do Gabinete da Presidência, em 29/04/2022, às 11:56, 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 RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente
de Administração Geral, em 29/04/2022, às 13:56, 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 WILLIAN ALVES DO NASCIMENTO - Matr.1693794-5,
Chefe da Unidade de Compensação Ambiental e Florestal, em 29/04/2022, às 16:47, 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 ELAINE FRANCISCA DIAS ALVES - Matr.1689542-8,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 29/04/2022, às 18:30, 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 DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental, em 02/05/2022, às
09:02, 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 MARCOS VINICIUS FÉLIX - Matr.0266513-1, Chefe da
Central de Atendimento ao Cidadão, em 02/05/2022, às 12:13, 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 CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr.1695059-3,
Presidente do Brasília Ambiental, em 02/05/2022, às 17:03, 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.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 83925558 código CRC= 95AA7D06.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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