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

Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências
Ambientais com Produtos Químicos Perigosos

Memória de Reunião SEI-GDF - IBRAM/PRESI/CD-P2R2  

   

 MEMÓRIA DE REUNIÃO

 

DATA : 23/10/2019

LOCAL:  Sala de Reuniões  IBRAM (4º andar)

ASSUNTO: Reunião após a publicação do Regimento Interno da Comissão Distrital de Prevenção, Preparação
e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – CD- P2R2.

 

PARTICIPANTES: Lista de Presença 23/10/2019 (33055804)

 

PAUTA: 

 

Apresentação pelo DF Legal  e Ins�tuto Brasília Ambiental das potencialidades e carências para
atuação nas situações de emergências ambientais;

 

ITENS ABORDADOS:

 

A reunião iniciou-se com a apresentação de informações gerais acerca da criação dos processos para
melhoria da gestão administra�va da Comissão, tal qual o processo para oficialização das reuniões
extraordinárias de 2019. 

Posteriormente passou-se a apresentação das potencialidades do DF legal que apresentou diversos
aspectos da ação da En�dade, em especial as realizadas dentro da Subsecretaria de Fiscalização de
Resíduos. Informou sobre a heterogeneidade de resíduos com os quais se deparam durante as
operações de fiscalização, bem como sobre os vários procedimentos inerentes ao trabalho da
Secretaria, citando como exemplo a obrigatoriedade imposta ao infrator de correta des�nação dos
resíduos, a realização de operações noturnas, o acompanhamento da remoção a exigência do
manifesto de transporte, entre outros.

Abordou também a estrutura do DF Legal, o telefone de contato para denuncias.

Foi discu�da também a necessidade de se estabelecer marco legal sobre a responsabilidade de
atuação das ins�tuições (ex. Portaria que estabeleça especificamente a responsabilidade de cada ente
sobre a gestão das várias �pologias de resíduos em casos de descarte irregular. Discu�u-se também a
necessidade de estabelecimento de um Plano de Chamada e a u�lização do Infoseg e do SISAFGEO.

Finda a presentação do DF Legal, passou-se a apresentação do Ins�tuto Brasília Ambiental, que
apresentou suas potencialidades e fraquezas, com base nas atribuições definidas no Regimento
Interno. Foram abordadas as possibilidade de condução do processo de mapeamento de Áreas de
Risco, u�lizando como exemplo os trabalhos desenvolvidos junto às universidades e as possibilidades
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de incorporação de ro�nas em outros processos de trabalho do órgão com a finalidade de prover a
Comissão de Informações e melhorar a atuação do Ins�tuto nas situações de emergência.

Finalizada a apresentação do Brasília Ambiental, os membros presentes do DETRAN/DF e da PMDF
explanaram sucintamente sobre as potencialidades de suas ins�tuições com a realização de a�vidades
de apoio nos casos de emergência, solicitando que fossem consideradas cumpridas as apresentações.
A PMDF orientou que maiores informações sobre o funcionamento da corporação, poderiam ser
requeridos oficialmente junto ao Comando Geral.

Realizadas ponderações sobre a necessidade de apresentação por estes dois entes, foi encerrada a
reunião.

 

 ENCAMINHAMENTOS:

A cada reunião elaborar a Memória de Reunião;

Dar con�nuidade ao processo de apresentação das Ins�tuições.

Dar con�nuidade ao processo de publicação das indicações.

 

Documento assinado eletronicamente por Leive Marcio Rodrigues de Assis, Usuário Externo,
em 16/03/2020, às 14:15, 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 16/03/2020, às 14:32, 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 GLEYDSON DE CARVALHO ANDRADE -
Matr.1682526-8, Membro da Comissão, em 16/03/2020, às 14:33, 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 MAIRON NUNES MAGALHÃES - Matr.0224120-X,
Membro da Comissão, em 16/03/2020, às 14:59, 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 ALVARO ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES,
Cel. QOBM/Comb, matr. 1373498, Presidente da Comissão, em 16/03/2020, às 16:22,
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 GLAUCO AMORIM DA CRUZ - Matr. 973901-1,
Membro da Comissão-Suplente, em 16/03/2020, 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 SANDRO ANTONIO DE LIMA - Matr.0195360-5,
Membro da Comissão-Suplente, em 17/03/2020, às 08:31, 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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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= 33055720 código CRC= 98F317E7.
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