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Luciana Carvalho da Presidência; Fernando Medeiros da Secretaria Execu va; Antônio Terra
e Glauciene Seixas da Superintendência de Licenciamento Ambiental; Gabriela Albuquerque da
Superintendência de Conservação, Biodiversidade e Água;
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MANIFESTAÇÕES
Presidência
Informes gerais do Presidente, Cláudio José Trinchão dos Santos, sobre os seguintes assuntos:
Renovação frota veículos; Andamento das trata vas para construção da sede no Parque Burle Marx, o
terreno foi liberado, o termo de compromisso foi assinado pela Terracap, os projetos estão sendo
elaborados, há autorização do Governador, há autorização para que seja feita licitação para obras da
pista do entorno do Parque Brule Marx; Trata vas com devedores de compensação ambiental para dar
início ao pacote de obras; Pacote de contratação de Plano de Manejo e Poligonais via Banco do Brasil
está contratado e em andamento; Suplementação Orçamentária para viabilizar a contratação,
aquisição e desenvolvimento dos sistemas corpora vos do Brasília Ambiental contemplando o CAR e o
PRAR; A necessidade de viabilizar a arrecadação de recursos por meio da exploração econômica;
Relatório de gestão em fase de conclusão; O início das obras de ampliação do HVEP e autorização
para execução das obras do estacionamento pela Novacap. A indicação da servidora Patrícia Duarte
para chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental.

Secretaria Executiva
O servidor Fernando Medeiros apresentou os resultados da pesquisa sobre u lização das ilhas de
descentralização, feita por meio de um formulário, em que foram ob das 105 respostas quanto às
perguntas sobre o interesse de u lização das ilhas de trabalho, o que corresponde a 25% do
quan ta vo da força de trabalho do órgão. Os dados dessa pesquisa ajudarão na construção de um
projeto piloto como experiência de quan ta vo de adesão, quais equipamentos serão u lizados, a
capacidade para u lização do GDFNET, etc. Foi veriﬁcada também quais unidades de conservação
seriam propícias a receber a implantação das ilhas, e, a princípio, o parque de Águas Claras vem
sendo o mais adequado para implantação do projeto piloto. Fernando ressaltou que criação das ilhas
não são exclusivas ao teletrabalho, pois servirão de apoio aos servidores que atuam dentro e fora da
sede do Brasília Ambiental.

Unidade de Educação Ambiental
O Chefe da Unidade, Marcus Paredes, apresentou os resultados das inscrições do Programa Parque
Educador para o primeiro semestre de 2022, com 121 solicitações de escolhas, dessas solicitações, 63
serão atendidas com o programa, para atendimento em 07 Unidades de Conservação e, sobre a
possibilidade de ampliação do programa. Apresentou ainda Resultados da Educação Ambiental (EA) no
Licenciamento, informando hoje existem 81 processos relacionados ao programa de educação
ambiental, distribuídos entre os analistas que fazem o acompanhamento, alinhados ao licenciamento,
para determinar o ﬂuxo e as fases do processo a ﬁm de estabelecer o momento da execução do
programa.

Superintendência de Administração Geral
O Superintendente, Ricardo Roriz, apresentou informações sobre os seguintes assuntos:
- Concurso Público: existência de dois processos em aberto, um que trata da parte técnica
(autorizações da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, Comitê Interno de Gestão de Pessoas, Notas
Técnicas da SUGEP e SUOP, autorização para contratação da banca, etc.) que está aguardando a
apresentação da proposta à CLDF para aprovação, e outro processo que trata da suplementação
orçamentária para custear o aumento do quan ta vo de pessoal, em que todas as Notas Técnicas
emi das pela subsecretarias vinculadas às SEEC foram favoráveis. A Inclusão na LDO já foi solicitada,
o processo aguarda análise do Comitê, e caso seja favorável, a contratação da banca e a elaboração
do edital serão feitos por intermédio da Comissão Interins tucional, composto pela servidores da
SUGEP e do Brasília Ambiental.
- Edital de Aposentados: A SUGEP solicitou o sobrestamento da publicação do edital para que seja
padronizado para todos os órgãos.
- Edital servidores a vos da PGUR e PPGG- manifestação de quatro servidores interessados em
trabalhar no Brasília Ambiental.
- Brigada de combate à incêndio Florestal 2023: Publicação do Decreto de emergência ambiental
mais cedo do que nos anos anteriores, que viabiliza, em tempo hábil, o lançamento do edital, a
contratação dos brigadistas, a contratação dos EPIs e demais procedimentos necessários. O Brasília
Ambiental irá promover 2 cursos de brigadistas ﬂorestal. que serão realizados em março e abril deste
ano. Apoio de helicópteros do Corpo de Bombeiros no transporte de brigadistas em regiões de di cil
acesso.
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- Aquisições e Contratação de Sistemas: O orçamento foi ob do por meio de ar culações com
en dades do governo. Lista de processos prioritários para compras e contratações, a serem
executados com os recursos nos dois primeiros trimestres.
- Novo contrato de camionetes: A subsecretaria de Contratos corpora vos irá fazer um contrato
próprio e distribuir de graça as caminhonetes, conforme as necessidades dos órgãos, gerando uma
economia para o Brasília Ambiental em torno de R$ 85 mil por mês. Serão 18 camionetes no total,
além de 2 outros veículos disponibilizados. Com isso, serão devolvidas as 13 caminhonetes alugadas e
o contrato emergencial encerrado.
- Usina de geração de energia solar: Instalação de uma usina que custeará a energia do Brasília
Ambiental, abrangendo os parques, SEMA e outros órgãos.
- 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.
- Previsão de pagamento da 3ª parcela dos salários devidas aos servidores das carreiras que
compões o quadro do Brasília Ambiental referente à lei de 2013.

Encaminhamentos
Presidência - Agendar reunião com as Superintendência e UPENG para avaliar quais as necessidades
de cada uma das áreas quanto ao espaço ocupado pelos servidores, a ﬁm de veriﬁcar o que pode ser
objeto de redução de custos para o Brasília Ambiental e também estabelecer as necessidades de
espaço e equipamentos para a nova sede.
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