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RESPONSÁVEL: Cláudio Trinchão  LOCAL: h�ps://meet.google.com/zux-xhye-gek

DATA: 06/10/2020  HORÁRIO: 14h

 

MEMBROS PRESENTES: Cláudio José Trinchão Santos, da Presidência; Thúlio Cunha Moraes, da Secretaria Geral; Humberto Bernardo Vali Nahum
Wanderley, da Superintendência de Fiscalização Auditoria e Monitoramento Ambiental - SUFAM; Rejane Piera�, da Superintendência de Unidades de
Conservação, Biodiversidade e Água - SUCON; Ricardo Roriz, da Superintendência de Administração Geral - SUAG; Alisson Neves, da Superintendência de
Licenciamento Ambiental - SULAM; Ariana Ferreira, da Unidade de Planejamento - UPLAN; Fernando Mesquita, suplente da Assessoria de Comunicação -
ASCOM; Ta�ane Eugênia Rezende Correia, da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental - UGIN; Elaine Dias, da Procuradoria Jurídica -
PROJU; Cris�ane Longo Correia, da Ouvidoria - OUVI; Marcus Paredes, da Educação Ambiental - EDUC; Luciana Pacheco, da Unidade de Julgamento de
Autos de Infração – UJAI, Rayssa Lobato, da Unidade de Projetos Estratégicos - UPES; Diogo Chaves, da Unidade de Controle Interno - UCI.

 

PARTICIPARAM COMO CONVIDADOS: Ângelo Carlos, Antônio Alexandre, Bárbara Vasques Xavier, Clebiane Anjos, Darah Soares, Igor Dornelas, Jaquelyne
Reis, Luciana Carvalho, Luiz Antônio Souza Aguiar, Magno Santos, Maiara Borges, Ricardo Marques, Rodrigo Augusto, Rogério Pontes, Felipe Duarte, Márcio
Carneiro, Almir Figueiredo.

 

INFORMES:

Presidente a) iniciou a reunião dando boas-vindas aos novos servidores, que na ocasião se apresentaram para os demais membros do comitê. Em seguida,
os superintendentes e chefes de unidades apresentaram, de forma sucinta, as atribuições desempenhadas por cada superintendência e unidade; b) levou



ao conhecimento do comitê os recentes ajustes na estrutura organizacional do órgão, como a criação da Diretoria de Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais - DPCIF, criação de uma assessoria de regularização fundiária, o remanejamento de competências da Superintendência de Conservação,
Biodiversidade e Água - SUCON para a Superintendência de Administração Geral - SUAG com a criação da Diretoria de Manutenção e Administração Predial
- DIMAP, a criação de uma assessoria especial de planejamento e assessoria de recursos hídricos na SUCON, criação da Unidade de Gestão da Fauna -
UFAU, criação da Unidade de Projetos Estratégicos - UPES e o reforço nas estruturas da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental - UGIN,
Assessoria de Comunicação - ASCOM, Diretorias de Unidades de Conservação - DIRUC’S e SUAG; c) atualizou o comitê acerca do andamento para a
construção da nova sede, bem como as trata�vas realizadas junto ao DETRAN/DF para a remoção dos veículos que estão no interior do Parque Ecológico
Burle Marx, a negociação com a CIPLAN para o custeio dos estudos e projetos necessários para viabilizar o edital de contratação e a força tarefa com a
finalidade de redigir o Termo de Referência para a contratação dos estudos; d)  contextualizou os trabalhos para a atualização do Decreto Reviva Parques
visando a revitalização das unidades de conservação; e) prestou esclarecimentos sobre a gestão da carteira de compensações, o levantamento do histórico
e estudo da metodologia para as correções dos saldos residuais; f) no�ciou a construção da proposta de Mestrado profissional com foco em economia
ambiental; g) ressaltou os esforços e trata�vas para o desenvolvimento do sistema corpora�vo para o órgão, já que se trata de uma das prioridades da
gestão; h) apresentou o projeto "Natal nos parques", cujo intuito é ampliar a integração do órgão com a sociedade; i) informou a intenção de
contratar profissionais para a elaboração de poligonais e planos de manejo; j) destacou a necessidade de revisão dos termos de compromisso que ainda
não possuem termos de quitação.

Secretário-Geral a) atualizou o andamento do regimento interno e informou que a posposta i) visa dar con�nuidade do trabalho do GT da Instrução nº
153/2019, ii) contempla as recentes mudanças feitas na estrutura do órgão, bem como consolida as competências e, iii) iden�fica os pontos de conflito; b)
relatou o emprego de esforços para estabelecer, juntamente com as demais áreas, indicadores que visam a medição gradual do desempenho dos
servidores e também apresentou o cronograma construído pela SEGER para a implantação destes; c) esclareceu que i) as demandas da ouvidoria e de
acesso à informação estão sendo acompanhadas pela SEGER, ii) de acordo com o Relatório de Ocorrências ou de Situações Graves, o índice de
resolu�vidade do Brasília Ambiental no primeiro trimestre de 2020 foi de apenas 16%, iii) foram propostas algumas sugestões buscando o aumento do
índice de resolu�vidade, tais como aprimoramento do filtro inicial, contextualização da demanda, o�mização do fluxo interno de tramitação, observância ao
devido legal e prazos para recurso; d) apresentou o trabalho que está sendo realizado por Grupo de Trabalho que visa a sustentabilidade financeira das
unidades de conservação e ressaltou a importância da criação da Unidade de Projetos Estratégicos; e) destacou a construção de polí�ca de atendimento,
que busca, dentre outros, a padronização de scripts e documentos, a definição de tempo máximo de resposta e avaliação periódica do atendimento
prestado; f) atualizou o comitê acerca das trata�vas realizadas junto à SEMA e ao IBAMA para firmar Acordo de Cooperação Técnica visando a gestão
compar�lhada (DF e IBAMA) do CETAS; g) informou i) a execução de emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para viabilizar o Castramóvel em Planal�na
e, ii) elaboração de edital de chamamento público para credenciamento de novas clínicas veterinárias para castração; h) relatou o andamento da criação de
fundo privado em ins�tuição financeira para gerir os recursos de compensação ambiental; i) explicou que o acordo de cooperação técnica "Compensa
Cerrado" busca viabilizar execução dos recursos financeiros da compensação florestal; j) ressaltou a necessidade de estabelecer um fluxo para as
demandas da assessoria legisla�va, bem como a obrigatoriedade das áreas apresentarem respostas.

Chefe da Unidade de Planejamento - UPLAN relatou o trabalho que está sendo desempenhado para a construção planejamento estratégico ins�tucional,
incluindo as reuniões diárias com as demais áreas e reforçou a necessidade de esforço conjunto para a consolidação deste.

Chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informação Ambiental - UGIN a) explicou que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece a
u�lização de dado pessoal, polí�ca de privacidade e visa impedir que as pessoas tenham seus dados pessoais vendidos. Esclareceu como esta lei deve ser
observada no âmbito do Brasília Ambiental e como se dará a atuação do Comitê de Segurança da Informação; b) informou que as aquisições 2020 irão



subs�tuir os computadores de 2009, 2010 e 2012; c) relatou que quase todas as aquisições previstas no PDTI – 2020 foram cumpridas; d) contextualizou o
GDFNET nos parques, trazendo as principais vantagens e os recursos financeiros u�lizados. 

Superintendente da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água - SUCON contextualizou o Decreto Reviva Parques e
informou sobre as mudanças na estrutura interna da superintendência.

Superintendente da Superintendência de Fiscalização Auditoria e Monitoramento Ambiental - SUFAM a) narrou que con�nua par�cipando das
fiscalizações de uso de máscara nas unidades de conservação; b) trouxe ao conhecimento do comitê os reajustes realizados no âmbitos da diretorias de
fiscalizações; c) falou sobre o avanço nos estudos de TCFA.

Superintendente da Superintendência de Licenciamento Ambiental - SULAM a) ressaltou os bons resultados da superintendência durante o período
de pandemia e de teletrabalho excepcional; b) no�ciou a realização da primeira audiência pública remota; c) informou que várias normas estão sendo
revistas e que foi publicada a Instrução Norma�va que regulamenta a autorização de supressão de vegetação e a Instrução Norma�va que prevê o PRADA
por adesão e compromisso; d) enfa�zou a importância Instrução Norma�va que cuida de fluxo de processos de licenciamento ambiental; e) relatou a
eliminação, em determinados casos, da fila de processos que aguardam análises e que a superintendência está quase alcançando a marca de mil atos
emi�dos.

Superintendente da Superintendência de Administração Geral - SUAG a) reforçou o acontecimento da oitava semana da saúde; b) ressaltou o trabalho
realizado pelo QVT, tais como informes semanais e ciclos de palestras; c) no�ciou a construção da polí�ca dos recursos humanos no âmbito do Brasília
Ambiental; d) falou acerca da proposta de mestrado profissional; e) relatou que a DIORF está trabalhando no passivo contábil dos processos de
compensação ambiental e florestal e no levantamento dos valores inscritos em dívida a�va; f) atualizou o andamento para a aquisição de móveis para o
órgão.

Assessor da Assessoria de Comunicação - ASCOM informou que está recebendo reclamações quanto ao atendimento nos canais de comunicação
divulgados durante o período de pandemia e do teletrabalho excepcional, ressaltando a importância de prestar o devido atendimento através dos contatos
que foram disponibilizados para o público.

Chefe da Unidade de Controle Interno - UCI informou sobre a execução do plano anual de controladoria e reforçou a importância da realização de trabalho
preven�vo em conjunto com as demais unidades.

Chefe da Procuradoria Jurídica - PROJU a) ressaltou os eixos de atuação da unidade e informou a disponibilização de formulário na base de
conhecimentos do SEI!; b) reforçou a necessidade das áreas responderem as pendências relacionadas a o�cios.

 

EMCAMINHAMENTOS:

PRESI/CAC/ASCOM: Atualizar os contatos telefônicos de acordo com a nova estrutura;

PROJU: Encaminhar lista de o�cios pendentes de resposta para o Presidente.

 

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 08/10/2020, às 15:07, 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 THAYS APARECIDA OLIVEIRA FREITAS - Matr.
1691786-3, Assessor(a) Especial, em 08/10/2020, 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 HUMBERTO BERNARDO VALLI NAHUM WANDERLEY -
Matr.0266398-8, Superintendente de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento, em
08/10/2020, às 15:55, 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 - Matr. 1689542-8, Chefe da
Procuradoria Jurídica, em 08/10/2020, às 15:58, 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 RAYSSA LOBATO FRANÇA - Matr.1700213-3, Chefe
da Unidade de Projetos Estratégicos, em 08/10/2020, às 16:04, 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 08/10/2020, às 16:16, 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 FERNANDO DOS SANTOS VERAS DE MESQUITA -
Matr.1693084-3, Assessor(a), em 08/10/2020, às 16:21, 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 RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente
de Administração Geral, em 08/10/2020, às 16:30, 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 LUCIANA DE CARVALHO DOS SANTOS -
Matr.1689567-3, Chefe do Gabinete da Presidência, em 08/10/2020, às 17:02, 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 CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 1695059-
3, Presidente do Brasília Ambiental, em 08/10/2020, às 17:13, 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 DIOGO PRIETO CHAVES - Matr.0264135-6, Chefe da
Unidade de Controle Interno, em 08/10/2020, às 19:25, 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 REJANE PIERATTI - Matr.1689912-5, Superintendente
de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água, em 08/10/2020, às 19:28, 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 ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 08/10/2020, às 23:49, 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 MARCOS VINICIUS FELIX - Matr.0266513-1, Chefe da
Central de Atendimento ao Cidadão, em 09/10/2020, 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 CRISTIANE LONGO CORREIA - Matr.:1690578-4,
Chefe da Ouvidoria, em 09/10/2020, às 09:47, 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 TATIANE EUGENIA REZENDE CORREIA -
Matr.0264101-1, Chefe da Unidade de Tecnologia e Gestão de Informações Ambientais, em
09/10/2020, às 10:39, 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 MARCUS VINICIUS FALCAO PAREDES - Matr.0263877-
0, Chefe da Unidade de Educação Ambiental, em 10/10/2020, às 21:56, 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 13/10/2020, às 18:04, 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 14/10/2020, às 09:04, 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= 48551844 código CRC= 5BA73112.
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