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MANIFESTAÇÕES

Presidente

Iniciou a reunião informando a conclusão da re rada dos carros do depósito do Departamento de
Trânsito do Distrito Federal (DETRAN), que estava inserido na poligonal do Parque Ecológico Burle
Marx e relatou o início do plan o de mudas nesta unidade de conservação. Acrescentou que está
prevista a implantação de algumas estruturas na mencionada UC, tais como duas ilhas de
equipamentos e uma ciclovia, e destacou as trata vas para construção de estrutura visando a prá ca
de esportes. 



Em seguida, levou ao conhecimento do comitê o status atual da contratação de brigadistas florestais e
da ampliação do Hospital Veterinário Público (HVEP) e falou sobre como a pandemia afetou essas
demandas, principalmente em relação aos recursos orçamentários.

Também relatou a publicação do decreto que ins tui o programa "Reviva Parques", a intenção de
contratar consultores de projetos de engenharia, de plano de manejo e de poligonais com recursos de
compensação florestal e as trata vas para viabilizar a contratação de consultores por meio da
TERRACAP para reforçar a equipe da Unidade de Projetos de Engenharia. 

Reforçou os recentes ajustes realizados na estrutura organizacional e ressaltou que o planejamento
estratégico, a atualização do regimento interno e os indicadores de desempenho são açguns dos
pilares da gestão. Narrou, ainda, que estabeleceu o prazo de quinze dias para consolidar os
indicadores de desempenho por meio de Instrução e que é de suma importância a existência de
sistema de acompanhamento de metas para viabilizar a realização de avaliação institucional.

Por fim, informou que o Brasília Ambiental está recebendo vários elogios e que a percepção externa
do órgão tem sido muito positiva.

 

Secretário Geral

Relatou o andamento da proposta de atualização do regimento interno e informou que os requisitos
para ocupar alguns cargos foram alterados, dentre eles o da SULAM, PROJU e SEGER.

Quanto à revisão da Lei nº 41 de 1989, esclareceu que as trata vas com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMA) foram concluídas e que a proposta está na Procuradoria Jurídica para ser
analisada.

No ciou a autuação de processo administra vo para tratar da contribuição financeira pela captação
de recursos hídricos nas unidades de conservação, e que a proposta inicial foi encaminha para a SEMA
para debate.

Reforçou que algumas áreas ainda possuem pendências quanto aos indicadores de desempenho.
Acrescentou, ainda, que a par r do mês de março os Relatórios Mensais de A vidades das unidades
subordinadas à SEGER deverão ter aderência com o Plano de Trabalho que contempla os indicadores
que estão sendo u lizados pela unidade. Ato con nuo, recomendou que os demais membros
adotassem a mesma exigência, ressaltando que a chefia também devem fazer relatórios mensais.

Falou sobre a assessoria legisla va e como essa a vidade está sendo desempenhada atualmente.
Ressaltou a importância do mapeamento de projetos de leis bem como seu acompanhamento diário.

Em seguida, informou que a parte técnica para a ampliação do HVEP está concluída mas que está
aguardando recurso orçamentário.

Por derradeiro, relatou a possibilidade de contratar consultores de empresa especializada para definir
poligonal e escritório de projetos para elaborar projetos de engenharia, termos de referência para as
unidades de conservação e modelagem para exploração econômica das unidades de conservação.

 

Unidade de Planejamento

Informou que o prazo de avaliação do Plano Plurianual 2020 se encerrou no dia 15 de março de 2021 e
que iden ficou a necessidade de realizar alguns ajustes. Na ocasião, apresentou o novo assessor da
unidade.

 

Unidade de Controle Interno

Falou sobre o projeto Selo de Governança e que encaminhou processo administra vo com as ações a
serem adotadas no âmbito do Instituto para avaliação da SEGER.

 

Unidade de Educação Ambiental

Levou ao conhecimento do comitê as principais dificuldades enfrentadas pela unidade durante a
pandemia. Em seguida, falou sobre o projeto Parque Educador, o Conexção Verde, o Ambiente-se, o
Fogo Apagou, o Programa de Educação Ambiental, o Eu Amo Cerrado e também sobre a gestão
compartilhada do Centro de Práticas Sustentáveis com o Movimento Comunitário do Jardim Botânico.

Ao final, reforçou a importância de trabalhar de forma integrada com as demais unidades do Instituto.

 

Superintendência de Administração Geral

Atualizou o comitê acerca do andamento do processo instruído para tratar do concurso público e
informou que será necessário revisar o levantamento de necessidades realizado pelas demais
uindades. Sobre a contratação de brigadistas florestais, esclareceu que o edital já está pronto mas
que está aguardando recurso orçamentário.

Ato contínuo, informou que a Escola de Governo aprovou a proposta da Universidade de Brasília para a
realização de mestrado profissional e pediu para que os membros ajudasse na divulgação para que as
quarentas vagas que serão ofertadas sejam preenchidas.

Falou sobre a ampliação da frota de veículose da intenção de contratar caminhonetes de acordo com
as especificidades apresentadas pela SUFAM e DPCIF. E, ao final, apresentou os números referentes
às arrecadações 2021.



 

Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água

Sugeriu a crição de grupo de trabalho para regulamentar o Decreto que ins tuíu o programa "Reviva
Parques".

 

Superintendência de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento Ambiental

No ciou que a fiscalização está par cipando da força tarefa visando assegurar o cumprimento dos
Decretos que tratam do lockdown e do toque de recolher e ressaltou a necessidade de adquirir
decibelímetros para  reforçar a fiscalizção de demandas relacionadas à poluição sonora.

 

Procuradoria Jurídica

Apresentou o número de respostas já encaminhadas em 2021, que totalizam cento e trinta e seis, e
falou sobre os ofícios pendentes de conclusão.

 

Unidade de Compensação Ambiental e Florestal

Informou o status de elaboração do Plano de Diretrizes para Aplicação dos Recursos Oriundos de
Compensação Ambiental (PDAR).

 

Unidade de Projetos de Engenharia

Esclareceu a fase atual do Termo de Referência para a construção da sede administra va e para a
contratação de escritório de projetos, que elaborará projetos para unidades de conservação. Após,
pediu atenção quanto ao fluxo dos processos que estão sendo enviados para a unidade.

 

Ouvidoria

Falou sobre o Relatório de Gestão trimestral e informou que a resolu vidade do Ins tuto aumentou
para 20%. No ciou que a intenção de realizar a "Ouvidoria I nerante" e informou a conclusão da Carta
de Serviços.

 

ENCAMINHAMENTOS

Não houve.

 

REGISTRO
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