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Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 9 horas e trinta minutos, reuniu-se, virtualmente
pelo aplica vo Google Meet, para deliberação conforme convocação do seu Presidente Subs tuto a
Câmara de Compensação Ambiental e Florestal (CCAF) com a presença dos seguintes membros:
Rejane Piera , representando a Superintendência de Gestão de Unidades de Conservação (SUCON);
Ricardo Roriz, representando a Superintendência da Unidade de Administração Geral (SUAG);
Humberto Bernardo Valli Nahum Wanderley, representando a Superintendência de Fiscalização,
Auditoria e Monitoramento (SUFAM); Juliana de Castro Freitas, representando a Superintendência de
Licenciamento Ambiental (SULAM); Rodrigo Augusto Ribeiro de Souza, representando a Secretaria de
Estado de meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA); Sérgio Bueno da Fonseca, representando os
conselhos gestores de Unidades de Conservação Distritais e; Alisson Santos Neves, que presidiu a
reunião na condição de presidente-subs tuto. Ainda es veram presentes na qualidade de convidados
os servidores Willian Alves do Nascimento, Samuel de Jesus Silva Lima, Leo Henrique Pereira e Luiz
Fernando Xavier da Silva , servidores da Unidade de Compensação Ambiental e Florestal (UCAF), no
exercício da função de Secretaria Execu va da CCAF. Verificado o quorum, foi dado início aos
trabalhos pelo presidente-subs tuto da CCAF. A Secretaria Execu va da CCAF apresentou a pauta de
reunião contendo: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para subsidiar as
a vidades de brigada florestal a ser contratada pelo Brasília Ambiental; Aquisição de maquinário e
ferramentas para auxílio no combate a incêndios florestais para subsidiar as a vidades de brigada
florestal a ser contratada pelo Brasília Ambiental; Construção de pontos de apoio às trilhas do Parque
Ecológico das Copaíbas e; Aquisição de materiais para construção de abrigos para bebedouros no
Parque Ecológico Três Meninas. A SUAG, pelo seu superintendente Ricardo Roriz, apresentou a
proposta disposta na Pauta 1, para aquisição de EPIs; O Sérgio ressaltou a importância da proposta.
Aberta à votação, a proposta apresentada na 1ª pauta obteve aprovação unânime. A proposta disposta
na Pauta 2, Aquisição de maquinário e ferramentas para auxílio no combate a incêndios florestais, foi
apresentada pela SUCON, através da sua superintendente, o Sérgio novamente ressaltou a
importância da proposta; a superintendente da SUCON informou sobre a nova estrutura do Brasília
Ambiental, quando foi criado um setor específico para tratar de incêndios florestais. Aberta à votação,
a proposta foi aprovada por unanimidade. A proposta disposta na Pauta 3, Construção de pontos de
apoio às trilhas do Parque Ecológico das Copaíbas, foi apresentada pelo chefe da EDUC; Thúlio,
PROJU, convidado para par cipar da reunião, informou que esta proposta faz parte de atendimento a
uma decisão judicial que condenou o DF a implantar o Parque; Rejane, SUCON, complementou que a
população do entorno do Parque se pron ficou a colaborar com a implantação e manutenção dele;
Sérgio acresentou a gestão popular é fundamental para consolidação de qualquer UC, então falta a
cons tuição do comitê gestor do Parque Distrital das Copaíbas, disse ainda que qualquer intervenção
neste Parque deve considerar o projeto para a Orla do Lago Paranoá, por fim pediu que o projeto para
o Módulo 2 do Parque Olhos D'Água seja implantado; a SUCON informou que o Olhos DÁgua será
contemplado com compensação da TERRACAP, quanto à criação dos conselhos, a SEMA informou que
está em andamento projeto para conselhos de todas as UCs sob gestão do Brasília Ambiental. Aberta
à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. A proposta disposta na Pauta 4, Aquisição de
materiais para construção de abrigos para bebedouros no Parque Ecológico Três Meninas, foi
apresentada pela SUCON, através de sua superintendente; representante da SUAG, o superintendente
sugeriu u lizar a totalidade da compensação para aquisição de mais bebedouros ou mais materiais
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para construção de outros abrigos; a secretaria execu va da CCAF, na pessoa do chefe da UCAF,
informou que o enquadramento foi apenas para os abrigos, sendo necessário enquadrar novamente
para compra dos bebedouros. Aberta à votação, a proposta foi aprovada por seis votos, com uma
abstenção, com a sugestão de que na próxima reunião seja apresentada proposta para para aquisição
de bebedouros com o saldo remanescente. Findadas as deliberações previstas na pauta, a reunião foi
encerrada. Eu, Luiz Fernando Xavier da Silva, servidor lotado na UCAF e, portanto, membro da
Secretaria Execu va da CCAF, conforme Instrução IBRAM nº 330, de 30 de agosto de 2018, redigi a
presente ata, que, lida e aprovada, segue rubricada e assinada pelos membros que par ciparam da
Segunda Reunião Ordinária da CCAF de 2020, além dos representantes da Secretaria Execu va da
CCAF que participaram da reunião.

Assinaturas:

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 10/08/2020, às 11:29, 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.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO RORIZ - Matr.0183972-1, Superintendente
de Administração Geral, em 07/10/2020, às 11:09, 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 REJANE PIERATTI - Matr.1689912-5,
Superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água, em 07/10/2020, às
11:23, 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
07/10/2020, às 14:02, 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 SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA - Matr.0196280-9,
Assessor(a), em 08/02/2021, às 15:08, 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 LEO HENRIQUE PEREIRA - Matr.1659963-2, Técnico(a)
de Atividades do Meio Ambiente, em 08/02/2021, às 16:46, 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 08/02/2021, às 16:52, 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 LUIZ FERNANDO XAVIER DA SILVA - Matr.0264449-5,
Analista de Atividades do Meio Ambiente, em 08/02/2021, às 17:17, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 41528566 código CRC= 851D9711.
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