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3ª Ata de Reunião – Comitê Interno de Governança e Compliance

 

Ao dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, reuniram-se os membros do Comitê Interno de Governança e Compliance do
Brasília Ambiental, em sua terceira reunião, com a par�cipação dos seguintes membros: Edson Duarte, Presidente; Elaine Dias, Assessora Especial da
Secretaria-Geral; Rejane Piera�, Superintendente de Unidades de Conservação; Alisson Santos, Superintendente de Licenciamento Ambiental, Humberto
Wanderley,  Superintendente de Fiscalização Auditoria e Monitoramento Ambiental; Ricardo Roriz, Superintendente de Administração Geral,  Caroline Borba,
Assessora Técnica da Unidade de Planejamento; Marcos Vinicius Falcão Paredes, Chefe da Unidade de Educação Ambiental, Luciana da Silva Pacheco,
Chefe da Unidade de Julgamento de Auto de Infração, Maiara Borges Chefe da Unidade de Controle Interno, designada, Thainá Pereira Moura de Oliveira,
Técnica de A�vidades do Meio Ambiente , Marcelo Sirkis, Chefe da Assessoria de Comunicação,  Marcos Vinicius Felix, Chefe da Unidade de Atendimento
ao Cidadão, Ta�ane Eugênia Rezende Correia, Chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental, Thúlio Cunha Moraes, Chefe da
Procuradoria Jurídica, Cris�ane Longo Correia, Chefe da Ouvidoria, Érika Nazaré Gadelha Meira Cerqueira, Assessora de Projetos Especiais, Willian Alves do
Nascimento, Chefe de Unidade de Conservação Ambiental e Florestal, Ana Paula Pereira Durães, Assessora da Presidência, Gabriela Albuquerque Marmo
Oliveira, Assessora Especial da Presidência.  A reunião iniciou-se com o convite do Presidente para um café da manhã no Parque Olhos D’agua em 28 de
Setembro de 2019 para comemoração dos 25 anos do Parque e a entrega das obras de revitalização.  Ricardo Roriz sugeriu colocar marcadores de
distâncias na coopervia do Parque Olhos D’água. Em seguida, o Presidente falou sobre a publicação de uma revista do Brasília Ambiental, onde serão
divulgadas ações executadas pelo órgão no ano de 2019. A proposta é publicar em meios digitais e impresso, sendo o úl�mo, com �ragem de
aproximadamente quinhentas unidades. Foi requisitado pelo Presidente encaminhar a todas as áreas circular solicitando informações das ações, projetos
de destaque executados no ano de 2019, que possam contribuir na confecção da revista. O prazo máximo estabelecido para envio das informações é até 15
de Outubro de 2019.  A servidora Thainá pediu a palavra e falou que era necessário um levantamento com urgência dos custos para confecção da revista,
tendo em vista que há prazo máximo estabelecido no Decreto de Encerramento do Exercício Financeiro  para empenho de despesas.  Dessa forma, o
presidente solicitou ao servidor Marcos Paredes que realizasse o levantamento dos custos para a confecção da revista e a viabilidade orçamentária. Em
seguida, o Presidente tratou sobre a temá�ca do teletrabalho e informou que o órgão tem alcançado bons resultados e maior produ�vidade com essa
modalidade e que ele pretende ampliar para outras áreas. Em seguida, a servidora Maiara Borges fez uma apresentação sobre transparência a�va, falou da
importância da divulgação das informações e principalmente da atualização dos dados que já estão disponíveis para a sociedade; comentou que há uma
premiação para os órgãos com maior transparência a�va e que o Brasília Ambiental busca classificação entre aqueles que oferecem maiores dados abertos
ao cidadão. Ela finalizou a apresentação informando sobre a criação de uma Comissão para transparência a�va que será responsável pela atualização de
todos os dados divulgados no site.  Na oportunidade, o Presidente solicitou que a agenda de compromissos dos Superintendentes fosse disponibilizada no
site do Brasília Ambiental. Em seguida, ele tratou sobre o fluxo do processo de aprovação dos recursos de compensação ambiental, sugerindo uma
reavaliação do atual modelo, onde os projetos antes de serem encaminhados à Câmara de compensação ambiental fossem avaliados internamente pelo



corpo técnico da área que recebesse o recurso, e só após análise de viabilidade do projeto e aprovação das áreas técnicas fosse encaminhado para
votação. Ricardo Roriz defendeu a manutenção do atual modelo de fluxo de aprovação. Foi proposto pelo servidor Humberto Wanderley que os projetos de
compensação ambiental fossem subme�dos a este Comitê de Governança. Para finalizar a reunião, o Presidente fez uma apresentação sobre Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas - Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), explicou cada um dos dezessete ODS, como se
deu a construção desses obje�vos até serem pactuados globalmente e finalizou a reunião comunicando a publicação de uma Instrução Norma�va - SEI- GDF
Nº 14/2019 - IBRAM -DF, do Brasília Ambiental, onde as ações, projetos, programas deverão ser executados com foco nos Obje�vos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e deverão ser classificados, sempre que possível, em algum dos obje�vos ou metas.
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