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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Geral

Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/SEGER  

COMITÊ INTERNO DE GOVERNANÇA

11ª REUNIÃO ORDINÁRIA    

 

RESPONSÁVEL: Cláudio Trinchão LOCAL: h�ps://meet.google.com/quz-zgrj-ghm

DATA: 27/01/2021 HORÁRIO: 09h

 

MEMBROS PRESENTES: Cláudio José Trinchão Santos, da Presidência; Thúlio Cunha Moraes, da Secretaria Geral; Davi Lago, da Superintendência
de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental - SUFAM; Rejane Piera�, da Superintendência de Unidades de Conservação,
Biodiversidade e Água - SUCON; Rogério de Castro, suplente da Superintendência de Administração Geral - SUAG; Raphael Lima Macedo, da
Superintendência de Licenciamento Ambiental - SULAM; Ariana Ferreira, da Unidade de Planejamento - UPLAN; Marcelo Barroso Sirkis, da
Assessoria de Comunicação - ASCOM; Elaine Dias, da Procuradoria Jurídica - PROJU; Alan César Ferreira, da Ouvidoria - OUVI; Clebiane Anjos, da
Educação Ambiental - EDUC; Luciana Pacheco, da Unidade de Julgamento de Autos de Infração – UJAI; Diogo Chaves, da Unidade de Controle
Interno - UCI; Maria Clara Falcão, da Unidade de Projetos de Engenharia - UPENG; Marco Aurélio, da Unidade de Gestão de Fauna - UFAU; Marcos
Vinicius Felix, da Central de Atendimento ao Cidadão - CAC; Willian Alves do Nascimento, da Unidade de Compensação Ambiental e Floresta -
UCAF.

 

PARTICIPARAM COMO CONVIDADOS:  Gabriela Albuquerque, Felipe Duarte, Fernando César, Jaqueline de Oliveira, Joelma Santana, Luciana
Carvalho, Mário Antunes, Lucia Zamboni e Cris�ane Damasceno.

 

INFORMES:

Presidente a) iniciou a reunião contextualizando as recentes reestruturas administra�vas e a criação da Unidade de Projetos de Engenharia
(UPENG), esclarecendo que se trata de uma unidade transversal e por isso está subordinada à Secretaria Geral; b) atualizou o comitê acerca das
trata�vas para a re�rada dos veículos que estão no depósito de DETRAN, inserido na poligonal do Parque Ecológico Burle Marx, e informou que a
re�rada está prevista para acontecer a par�r do dia 23/02; c) relatou que o Plano de Trabalho Conjunto entre Brasília Ambiental e TERRACAP está
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na iminência de ser concluído; d) reforçou a importância da contratação de escritório de projetos e que este ano o inves�mento em
desenvolvimento de sistema coorpora�vo é uma prioridade do órgão, pois este sistema dará celeridade e transparência às a�vidades
desempenhadas e elevará o nível do atendimento prestado; f) apresentou formalmente do novo Superintendente de Auditoria e Fiscalização
Ambiental, o Sr. Davi Lago; g) levou ao conhecimento do comitê as trata�vas em andamento para a ampliação do Hospital Veterinário Público
(HVEP) e que a intenção é que esta ampliação ocorra em duas etapas dis�ntas: na primeira fase haverá um aumento no número de atendimentos
prestados e na segunda fase será realizado novo chamamento público para ampliar os atendimentos em 200%, além das intervenções nas
estruturas �sicas do hospital; h) informou o início dos trâmites para a contratação de brigadistas florestais com o obje�vo de melhorar a
performance do ano de 2020; i) falou sobre o Planejamento Estratégico Ins�tucional e a metodologia adotada pelo órgão em razão da pandemia
do COVID-19; e j) relatou os esforços da equipe para implantar o Parque Ecológico Burle Marx, bem como construir a sede administra�va do
Ins�tuto.

Secretário Geral a) abordou a  importância dos indicadores esclarecendo que i) o teletrabalho é orientado a resultados; ii) sua medição
possibilita uma análise mais obje�va das entregas das equipes; iii) os indicadores de desempenho permitem que a chefia imediata iden�fique
baixa produ�vidade; b) em seguida, o servidor Fernando César i) apresentou o status da implantação dos indicadores até o mês de janeiro de
2021, que foi dividido em três níveis, quais sejam, nível 1: indicadores ainda não exequíveis, nível 2: indicadores exequíveis, mas não medidos e
nível 3: indicadores em medição; ii) informou que Relatório de Teletrabalho encaminhado pela áreas será eliminado aos poucos e que as
unidades que já estão medindo os indicadores e compar�lhando com a Secretaria Geral não precisarão emi�r tais relatórios; iii) esclareceu que
serão realizadas reuniões periódicas para acompanhar as medições dos indicadores de desempenho; b) de volta com a palavra, o Secretario Geral
atualizou o comitê acerca do andamento do novo Regimento Interno (RI) e relembrou que i) a Secretaria Geral par�u do trabalho realizado pelo
Grupo de Trabalho cons�tuído em 2019, ii) as competências foram atualizadas de acordo com as novas reestruturas administra�vas; iii)
encaminhou a minuta do RI para todas as áreas prestarem suas contribuições; iv) as contribuições foram consolidadas, mas nem todas
recepcionadas; v) as principais diretrizes adotadas (concentração das atribuições de gestão de fauna na UFAU  - domés�ca e silvestre -, DICON
na gestão dos recursos hídricos e gestão florestal orientada à preservação dos recursos hídricos  - dentro e fora das UCs -, UPES na gestão
centralizada dos projetos, UPLAN no planejamento governamental, ciclo orçamentário, Planejamento Estratégico Ins�tucional, acompanhamento
de indicadores e instrumentos de parceria); vi) encaminhará a versão final do RI para todos os gestores para conhecimento.

Chefe da Unidade de Planejamento a) apresentou o Planejamento Estratégico do Distrito Federal (2019-2060) bem como seus pilares
conceituais, os focos temporais, o eixo meio ambiente e as inicia�vas do Brasília Ambiental, b) informou que revisão deste planejamento está
prevista para fevereiro de 2021; c) falou sobre o modelo de gestão estratégica do Distrito Federal; d) apresentou o Planejamento Estratégico
Ins�tucional (batalhas, resultados-chave e inicia�vas); e) esclareceu que as inicia�vas serão acompanhadas através do Sistema Gestão DF.

Chefe da Procuradoria Jurídica levou ao conhecimento do comitê os o�cios oriundos dos órgãos de controle com prazos para resposta
expirados.

Chefe da Unidade de Controle Interno a) falou acerca do Programa de Integridade, previsto no Decreto distrital39.736/2019; b) relatou as ações
iniciadas pelo Grupo de Trabalho, tais como capacitação dos membros do GT, ins�tuição de comissão de é�ca no Brasília Ambiental, indicação de
um servidor de cada área para ser o ponto focal de interlocução com GT, avaliação da cadeia de valor e do Planejamento Estratégico Ins�tuições
para a seleção dos processos que serão priorizados na iden�ficação e análise de riscos, ar�culação Controladoria-Geral do Distrito Federal para
alinhamento de ações diretrizes de governança e compliance já ins�tuídas; c) relatou que o Selo de Governança i) consiste em uma cer�ficação
de boas prá�cas de Governança e Compliance, concedido pelo Conselho de Governança Pública do Distrito Federal; ii) é dividido em três
mecanismos; iii) e que o projeto prevê a avaliação das ins�tuições em duas etapas e o resultado final será apresentado em outubro de 2021.
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Chefe da Unidade de Projetos de Engenharia fez um breve relato da lista de prioridades e do status atual das demandas da unidade.

Servidor da Educação Ambiental avaliou posi�vamente o Projeto "Natal nos Parque",  destacou questões a serem aprimoradas para os
próximos anos e reforçou que mesmo com diversas dificuldades o projeto foi um sucesso.

Chefe da Assessoria Técnica da Superintendência de Administração Geral a) no�ciou a missão de viabilizar a realização de concurso público
para 2021 e que está em andamento o levantamento das necessidades das áreas do Ins�tuto; b) informou que edital de seleção para a
contratação simplificada de cento e cinquenta combatentes já está  sendo elaborado; c) relatou que está aguardando um retorno da Escola de
Governo acerca das três propostas recebidas para o mestrado profissional; d) narrou que o Termo de Referência para contratação de veículos
está em elaboração; e) ressaltou que ainda não há previsão para o retorno do trabalho presencial; f) informou que foi publicada Instrução
Norma�va nº 37/2020, que ins�tui a Polí�ca de Gestão de Pessoas; g) ressaltou as aquisições pleiteadas pelas áreas estão sendo consolidadas e
que será definido um calendário de contratação de acordo com as prioridades do órgão; h) reforçou a importância de iniciar gestão das emendas
parlamentares juntamente com os deputados para viabilizar a execução destas.

Superintendente da Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental a) fez um balanço sobre 2020 e falou
brevemente sobre o planejamento da superintendência para 2021; b) ressaltou a importância de ações preven�vas; c) no�ciou os esforços
realizados para reduzir as demandas de ouvidoria sobre poluição sonora;  d) informou sobre a aquisição de equipamentos para fortalecer o
TCCFA; e) levou ao conhecimento do comitê a elaboração de manual que contempla as principais normas envolvendo a atuação fiscal.

Superintendente da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água a) atualizou sobre o andamento do Decreto
"Reviva Parques", relatando os órgãos parceiros e as unidades de conservação já contempladas; b) falou sobre os projetos Bosque dos Ipês e
Parques Acessíveis.

Chefe da Ouvidoria atualizou o comitê acerca do andamento da Carta de Serviços do Ins�tuto.

 

ENCAMINHAMENTOS:

Não houve.

 

REGISTRO DA REUNIÃO: Thays Aparecida Oliveira Freitas, da Secretaria Geral.

 

   

Documento assinado eletronicamente por THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1,
Secretário(a)-Geral do Ins�tuto Brasília Ambiental, em 29/01/2021, às 17:52, 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 THAYS APARECIDA OLIVEIRA FREITAS - Matr.
1691786-3, Assessor(a) Especial, em 29/01/2021, às 18:24, 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 ROGERIO DE CASTRO DUARTE E SILVA -
Matr.0183941-1, Chefe da Assessoria Técnica de Administração Geral, em 29/01/2021, às 19:29,
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, em 29/01/2021, às 20:40,
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 DIOGO PRIETO CHAVES - Matr.0264135-6, Chefe da
Unidade de Controle Interno, em 30/01/2021, às 15:47, 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 MARCO AURELIO OLIVEIRA BARBOZA - Matr.
1.700.402-0, Chefe da Unidade de Gestão de Fauna, em 31/01/2021, às 11:34, 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 01/02/2021, às 08:49, 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, Chefe da
Ouvidoria, em 01/02/2021, às 11:59, 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 01/02/2021, às 12:25, conforme art. 6º
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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 01/02/2021, às 12:28, 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 ARIANA DIAS DA SILVA FERREIRA LEITE -
Matr.0184087-8, Chefe da Unidade de Planejamento, em 01/02/2021, às 12:30, 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 ELAINE FRANCISCA DIAS ALVES - Matr. 1689542-8,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 01/02/2021, às 14:28, 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 01/02/2021, às 14:46, 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 REJANE PIERATTI - Matr.1689912-5, Superintendente
de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água, em 01/02/2021, 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 MARCOS VINICIUS FELIX - Matr.0266513-1, Chefe da
Central de Atendimento ao Cidadão, em 02/02/2021, 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 MARIA CLARA SANTOS FALCÃO - Matr.1700959-6,
Chefe da Unidade de Projetos de Engenharia, em 02/02/2021, às 11:39, conforme art. 6º do
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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 CRISTIANE DAMASCENO SILVA - Matr.1660444-X,
Chefe da Unidade de Educação Ambiental-Subs�tuto(a), em 02/02/2021, às 14:03, 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 RICARDO SILVA GOMES - Matr. 1700961-8, Chefe da
Unidade de Projetos Estratégicos, em 02/02/2021, às 16:25, 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 DA SILVA PACHECO - Matr.0263887-8,
Chefe da Unidade de Julgamento dos Autos de Infração, em 05/02/2021, às 10:01, 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 JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES ITACARAMBY -
Matr.0194925-X, Chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais-
Subs�tuto(a), em 08/02/2021, às 09:29, 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= 54982731 código CRC= 549D2F60.
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