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    MEMÓRIA DE REUNIÃO

 

DATA : 20/10/2021 às 09:00 horas

LOCAL:  Ins�tuto de Criminalís�ca da Polícia Civil do Distrito Federal - IC/PCDF.

ASSUNTO: 4ª 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  - (72508535): 

- CBMDF - Coronel Álvaro Alexandre Albuquerque Marques - Presidente;

- DEFESA CIVIL - Tenente Coronel Rossano Soares Bohnert - Membro Titular;

- DEFESA CIVIL - Hélio Monteiro Ferreira - Membro Suplente;

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

- SES - Analda Lima dos Santos - Membro Titular; 

- SES - Anderson de Moraes Leocadio - Membro Suplente; 

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

- SEMOB - Paulo Ponce Arroio Júnior - Membro Suplente;

- PCDF - Giancarlo Brugnara Chelo� - Membro Titular;

- PCDF - Marcelo Cou�nho Xavier Naves - Membro Suplente;

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

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS: 

- IBRAM - Fernando Cor�zo;

- DEFESA CIVIL - Edwin Aldrin Franco de Oliveira;

- AMBIPAR - José Lucio da Silva;

- AMBIPAR - Cláudia Brum;

- AMBIPAR - João Paulo de Camargo.

 

1. PAUTA: 

- A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio da Circular 7 (71386026), nos
autos do Processo SEI 00391-00009650/2019-46, assim definida:

1. Informações Gerais;

2. Apresentação da Empresa AMBIPAR;



3. Apresentações dos andamentos dos Grupos de Trabalho, oficializados por meio das Instruções 4, 5
e 6 de 2020;

4. Apresentação do Protocolo de Atendimento da Operação Petardo; 

5. Considerações Finais;  e

6. Visita Técnica.    

2. ITENS ABORDADOS:

A reunião iniciou-se com a abertura realizada pelo presidente da Comissão, Coronel Álvaro
Albuquerque, onde foi dada boas vindas aos novos integrantes. 

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

Após as Informações Gerais, passou-se às apresentações.

A representante da empresa AMBIPAR, Cláudia Brum, começou apresentando um vídeo sobre a
empresa e as suas a�vidades, após o vídeo foi apresentado o obje�vo, o funcionamento, as
a�vidades que são desenvolvidas pela empresa. Findada a sua apresentação, passou a palavra para
o outro representante da empresa, João Paulo, para falar sobre a parte de Prevenção de Acidentes.
O mesmo começou sua apresentação falando sobre prevenção de acidentes e cursos de
capacitação que são oferecidos em diversas áreas;

O membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, solicitou aos representantes o georeferenciamento
das áreas das unidades de resposta da empresa no Distrito Federal, bem como os clientes aqui no
território do Distrito Federal e entorno, para serem acrescentados no Mapa de Risco que
está sendo elaborado por membros da Comissão; Nesse sen�do, a empresa mostrou disposição em
conceder as informações, mas explanou sobre a importância do Distrito Federal desenvolver
legislação própria sobre as emergências ambientais a exemplo dos Estados de Minas Gerais e São
Paulo.

O representante da empresa AMBIPAR, José Lucio, fez uma apresentação da empresa como um
todo, bem como reiterou a importância de cada região ter uma legislação específica, deu o
exemplo da Lei 22.805/2017 de Minas Gerais e Decreto nº 50.446 de 20 de fevereiro de 2009 de
São Paulo;

Após a apresentação da Empresa AMBIPAR, o membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, agradeceu
a apresentação e passou-se a apresentação da Policia Civil, sobre a operação Petardo;

O perito da Policia Civil, Rossi, apresentou o plano traçado pela "Operação Petardo", que trata do
Plano de Ação das Ins�tuições Públicas do GDF em situações de emergências com explosivos
(publicada por meio da Portaria Conjunta nº 017/2019).

O membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, falou da importância da Operação Petardo, pois a
intenção é que esse documento sirva de suporte para a elaboração do Plano de Ação. Além disso, a
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal  - CAESB, como membro integrante da
Comissão, forneceu seu Plano de Con�ngência para que também seja u�lizado como base para
desenvolvimento do Plano de Ação a ser desenvolvido no âmbito da CD-P2R2.

Findada a apresentação da Policia Civil,  passou-se a apresentação sobre os andamentos dos
Grupos de Trabalho, oficializados por meio das Instruções 4, 5 e 6 de 2020;

O membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, falou do andamento dos Grupos e da fase final do
Caderno de Compras.

Findada as apresentações passou-se às considerações finais;

O membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, falou da importância dos membros em responderem
a Circular 5 (66086567), Processo 00391-00005084/2020-37, que foi encaminhada para os órgãos
solicitando informações sobre as a�vidades potencialmente impactantes, registro de ocorrências
de acidentes, mapeamentos próprios e outra informações consideradas significa�vas para a



composição do respec�vo mapeamento, com a finalidade de que se avalie os dados e informações
existentes e as necessidades de produção, complementações, adaptações e correções a serem
realizadas para enquadramento na metodologia apresentada para o mapeamento de Áreas de
Risco, pois só foi recebida a consideração do SLU, e serão encaminhados o�cios aos órgãos que não
estão comparecendo ás reuniões para atualização dos representantes;

O Presidente da Comissão, Coronel Albuquerque, informou da importância de ser realizado um
curso de capacitação para os membros da comissão, e que a Defesa Civil será cobrada para
que seja realizado esse curso ainda este ano;  

Findada a reunião, os membros da Policia Civil conduziram visita técnica nas dependências internas
do Ins�tuto de Criminalís�ca, demonstrando o funcionamento e a apresentando as infraestruturas
dos laboratórios de análises e de balís�ca;  

Como foi mencionado na Memória de Reunião (68894952), onde o presidente da comissão,
Coronel Albuquerque, informou que seria marcada uma reunião no CIOB, para conhecimento dos
protocolos e alinhamento, cabe informar que essa visita ao CIOB aconteceu no dia 27 de Setembro
de 2021, ás 9hs da manhã, onde o presidente da Comissão relatou, após a reunião, que "a visita ao
CIOB foi proveitosa, além da recepção, ganhamos um contato direto com o supervisor do CIOB"; 

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 - Promover envio de o�cios aos órgãos representantes da
Comissão, solicitando confirmação ou alteração dos representantes da Comissão;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Promover a finalização do Caderno de Compras;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Subsidiar junto a empresa Ambipar um curso de capacitação para os
membros da CD-P2R2;

CBMDF - Presidente, Coronel Albuquerque - subsidiar curso de capacitação para os membros da
CD-P2R2 para este ano de 2021. 

Documento assinado eletronicamente por ALVARO ALEXANDRE ALBUQUERQUE MARQUES,
Cel. QOBM/Comb, matr. 1373498, Presidente da Comissão, em 25/10/2021, às 09:05,
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 26/10/2021, às 11:10, 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 13:09, 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 28/10/2021, às 13:26, 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 28/10/2021, às 13:49, 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 ANDERSON DE MORAIS LEOCADIO - Matr.0156714-
4, Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, em 28/10/2021, às 16:03, 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 ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - Matr.
0039347-9, Membro da Comissão, em 29/10/2021, às 09:36, 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 HELIO MONTEIRO FERREIRA - Matr. 1681028-7,
Membro da Comissão suplente, em 29/10/2021, às 11:30, 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.

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= 72498045 código CRC= B565DE04.
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