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Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/CD-P2R2  

    MEMÓRIA DE REUNIÃO

 

DATA : 18/06/2021 às 09:00 horas

LOCAL:  Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural -  SEAGRI.

ASSUNTO: 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – CD-P2R2.

 

PARTICIPANTES (conforme lista de presença  - 64677817): 

- CBMDF - Coronel Álvaro Alexandre Albuquerque Marques - Presidente;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - David do Lago Ferreira -  Membro Titular;

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

- DF LEGAL - Rildo Alves Wagner - Membro Suplente;

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

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

- SEAGRI - Adailton Soares Guimarães - Membro Titular;

- SEAGRI - Gilson Alves dos Santos - Membro Suplente;

- SLU - Guilherme de Almeida - Membro Titular;

- SEMOB - Henrique O. Mendes - Membro Suplente;

- IBAMA - Fernanda Cunha Pirillo Inojosa - Membro Suplente;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - Ana Caroline Paiva Antunes de Almeida Oliveira - Secretária Execu�va.

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS: 

- CBMDF - 2º Sgt Leandro da Mo�a Alves;

- PCDF - Giancarlo B. Chelo�.

 

1. PAUTA: 

- A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio da Circular 3 (62993973) nos
autos do Processo SEI 00391-00009650/2019-46, assim definida:

1. Informações Gerais;

2. Apresentação dos Novos Membros da Comissão Distrital;

3. Consolidação e Aprovação dos materiais relacionados EPIs, EPCs e Equipamentos,
Insumos e serviços obje�vo da Instrução 05/2020 para composição do caderno de



compras da Comissão, e  

4. Considerações Finais. 

    

2. ITENS ABORDADOS:

A reunião iniciou-se com a abertura realizada pelo membro suplente do Ins�tuto Brasília
Ambiental, Sandro Lima, onde foi dada as boas vindas aos novos integrantes e após a sua
apresentação cada membro se apresentou. 

Em seguida o membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, leu a pauta de reunião, iniciando pelas
informações gerais e informando as apresentações do dia; 

O representante do IBRAM, Sandro Lima, começou com as informações gerais, informando o
andamento da aquisição dos adesivos com o logo da Comissão.

Adesivos da Comissão - Compra de 2.000 (dois mil) adesivos com a logo da Comissão
para divulgação  - processo de aquisição iniciado pelo Brasília Ambiental - que
encontra-se finalizados. Foram entregues aos membros dos grupo que estavam na
reunião alguns adesivos divulgação nos seus respec�vos órgãos.

Após as Informações Gerais passou-se a apresentação.

 O representante do Grupo de Trabalho do Corpo de Bombeiro, 2º Sgt Leandro da Mo�a Alves,
iniciou apresentando os pontos que são abordados no Grupo de Trabalho referente às aquisições
da Comissão:

1. Foi apresentado a versão Final da Planilha de Compras (64658074 e 64658238) de aquisição
dos EPIs, EPCs, Equipamentos, Insumos e Serviços conforme disposto como obje�vo
na Instrução nº 05/2020;

Sobre tal tema foram traçadas as seguintes contribuições:

Foi solicitado pelos representantes a inclusão de alguns EPIs e Equipamentos na Planilha de
Compras, em quan�dade a ser estabelecida pelo próprio CBM/DF sendo eles:

Embalagens de Resgate - para agrotóxicos;

Lona;

Óculos de Proteção;

Vermiculita; 

Ficou a cargo do CBMDF acrescentar 4 (quatro) máscaras para cada órgão que listou a necessidade
de aquisição os filtros.

Após a inclusão dos itens relacionados acima ocorreu o fechamento e a aprovação da Planilha de
Compras (64658074 e 64658238);

Após o fechamento e aprovação da Planilha ocorrerá a cotação dos equipamentos e a elaboração
do Caderno de Compras;

A representante do IBAMA, Fernanda Pirillo, sugeriu que a comissão avalia-se a compra ou aluguel
de alguns equipamentos por alguma empresa e fazer o pagamento por mês do aluguel;

Ficou definido que a forma de aquisição/contratação será melhor avaliada após a conclusão da
elaboração do Caderno de Compras; 

O presidente da Comissão - Coronel Albuquerque, informou que está avaliando a realização de
cursos ainda esse ano para os membros da comissão;

O representante do IBRAM, Sandro Lima, falou da dificuldade que temos hoje na realização da
des�nação final dos resíduos,  expôs a necessidade de discussões mais aprofundadas com outros



órgãos da Comissão  para avaliar como poderá ser adquirido o serviço e  a responsabilidade pela
gestão da contratação para posterior inclusão no Caderno de Compras;

O representante do Corpo de Bombeiro, Sgt. Mo�a, informou que na UNB, por meio do
departamento GRP,  é realizado o serviço de coleta de resíduos e des�nação final, ficou de ser
verificado com a Universidade como é desenvolvido o trabalho e posterior apresentação para a
Comissão;

O representante da Polícia Civil, Giancarlo Chelo�, verificará junto ao Laboratório da Polícia Civil a
capacidade de resíduo que pode ser incinerada e detalhes da realização do serviço e repassar à
Comissão;

Verificar na próxima reunião se sairá um Parecer em que a Comissão adotaria o levantamento
realizado pela UNB como a primeira versão do Mapeamento. 

O presidente da Comissão - Coronel Albuquerque, encerrou a reunião falando da importância da
Comissão e do grupo do Whatsapp.

Não havendo mais temas  a serem discu�dos, encerrou-se a reunião.

3. ENCAMINHAMENTOS:

A cada reunião elaborar a Memória da mesma;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Verificar o andamento do processo do DNIT, em função do acidente
com víceras de frango  e repassar detalhes à Comissão.

Ins�tuto Brasília Ambiental - Verificar na próxima reunião se sairá um Parecer em que a Comissão
adotaria o levantamento realizado pela UNB como a primeira versão do Mapeamento. 

Ins�tuto Brasília Ambiental - Promover envio de Circular aos representantes da Comissão
informando a data, horário, local e pauta da próxima reunião extraordinária.

Polícia Civil do Distrito Federal - Verificar junto ao Laboratório da Polícia Civil a capacidade de
resíduo que pode ser incinerada e detalhes da realização do serviço e repassar à Comissão;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Elaborar juntamente com a SEMA o Caderno de Compras da Comissão
para ser apresentada versão preliminar na próxima reunião extraordinária.

SEMA - Elaborar juntamente com o IBRAM o Caderno de Compras da Comissão para ser
apresentada versão preliminar na próxima reunião extraordinária.

Corpo de Bombeiros Militar -  organizar  e compilar as informações e a relação dos EPIs, EPCs,
Equipamentos, Insumos e Serviços para composição do caderno de compras da Comissão, após as 
complementações solicitadas na reunião e realizar a Cotação para a elaboração do Caderno de
Compras.

Documento assinado eletronicamente por ALVARO ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES,
Cel. QOBM/Comb, matr. 1373498, Presidente da Comissão, em 25/06/2021, às 14:43,
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 ANA CAROLINE PAIVA ANTUNES DE ALMEIDA
OLIVEIRA - Matr. 1689527-4, Secretário(a) Execu�vo(a), em 05/07/2021, às 15:12, 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 05/07/2021, às 15:43, 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 ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - Matr.
0039347-9, Membro da Comissão, em 15/07/2021, às 16:57, 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.

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON SOARES GUIMARÃES - Matr.0186926-4,
Membro da Comissão, em 12/08/2021, às 08:21, 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,
Membro da Comissão, em 28/10/2021, às 10:11, 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 28/10/2021, às 13:11, 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
29/10/2021, às 14:29, 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= 64309663 código CRC= 02779336.
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