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CONVIDADOS PARTICIPANTES
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MANIFESTAÇÕES

Presidência

O Presidente informou o início da obras de implantação no Parque Ecológico do Burle Marx e a
entrega da primeira etapa das obras do Parque Ecológico de Santa Maria. Em seguida, narrou o
esforço do Brasília Ambiental para cumprir as obrigações impostas ao Ins tuto por meio de decisão
judicial e reforçou a importância de cumprir tais obrigações nos prazos estabelecidos. Também levou
ao conhecimento do comitê a rescisão do Acordo de Cooperação Técnica de paracanoagem que estava
sendo executado no Parque Ecológico do Lago Norte.

 

Secretaria Geral

O Secretário Geral falou sobre a Instrução Norma va nº 19/2021, que trata do retorno ao trabalho
presencial no Brasília Ambiental e relatou a necessidade dos gestores documentarem as orientações
sobre o retorno de cada unidade nos autos do processo criado para essa finalidade. 

Relatou a retomada dos trabalhos de atualização da Instrução Norma va nº 361/2018, que ins tuí o
teletrabalho no âmbito do Brasília Ambiental. Na oportunidade, informou que a Secretaria está
trabalhando nas contribuições feitas pelas áreas e que, com o avanço dos indicadores de
desempenho, uma minuta consolidada será submetida à apreciação do Comitê Gestor do Teletrabalho.

Em seguida, convidou o servidor Fernando Medeiros para apresentar breve contexto sobre a Polí ca
de Gestão de Riscos que se pretende implantar com a publicação de uma Instrução Norma va que
cuida do assunto. O servidor Fernando relatou que a implantação de uma polí ca de gestão de riscos
busca conferir maior confiabilidade aos processos dessa Autarquia. Esclareceu que a gestão de riscos
de ser realizada pelos gestores, principalmente. Também ressaltou que uma consultoria prestada pela
Controladoria-Geral do Distrito Federal depende da implantação da política de integridade.

De volta com a palavra, o Secretário Geral informou que enviará a minuta para conhecimento de todos



os membros, que terão prazo de cinco dias para apresentarem contribuições. Após, falou sobre as
emendas parlamentares, os valores aportados, o fluxo interno e a articulação com os parlamentares. 

Informou aos membros presentes que o edital de chamamento público do HVEP foi publicado e que as
propostas devem ser apresentadas até 03 de setembro de 2021. Acrescentou que em paralelo está em
andamento a realização de levantamento topográfico, a elaboração do laudo de sondagem e a
elaboração de projetos complementares em parceria com a Secretaria de estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal.

Logo em seguida, a Unidade de Compensação Ambiental e Florestal apresentou apresentou as três
propostas constantes do Banco de Propostas nº 67067907, quais sejam: 1) Implantação de de sistema
de iluminação no Parque Ecológico do Riacho Fundo; 2) Aquisição de carreta para transporte de
veículo Bobcat S570; 3) contratação de consultores e outros serviços relacionados ao projeto de
implantação do sistema de monitoramento da biodiversidade e recursos naturais na ESECA-E.

Também apresentou o Banco de Recursos por meio do Relatório 67067907. O primeiro deles foi a
compensação ambiental decorrente do empreendimento Setor Habitacional Riacho Fundo II, Etapas 1,
2 e 3. A sugestão foi no sen do de que esse recurso seja u lizado para custear a proposta de
iluminação do Parque Ecológico do Riacho Fundo, pois esta unidade de conservação está inserida na
mesma bacia hidrográfica do empreendimento.

O segundo é a compensação ambiental decorrente da extração mineral de calcário. A recomendação é
de que esse recurso seja des nado para a aquisição de carreta para transporte de veículo Bobcat
S570, já que essa aquisição beneficiará várias unidades de conservação.

Por fim, sugeriu que o recurso de compensação florestal decorrente de exploração mineral de calcário
seja u lizado na contratação de consultores e outros serviços relacionados ao projeto de implantação
do sistema de monitoramento da biodiversidade e recursos naturais na ESECA-E.

Iniciada a deliberação, o Comitê Interno de Governança deliberou, por unanimidade dos membros
presentes, pela aprovação das propostas apresentas para posterior submissão à Câmara de
Compensação Ambiental e Florestal, bem como pela procedência das fontes de
financiamento apresentadas nos moldes sugeridos pela Secretaria Geral.

 

Superintendência de Unidade de Conservação Biodiversidade e Água

A Superintendente falou sobre i) a atuação da superintendência em interface com a Superintendência
de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento e com a Unidade de Projetos de Engenharia e; ii) a
retomada do Programa adote uma Nascente.

 

Superintendência de Administração Geral

O Superintendente atualizou o comitê sobre i) o status atual do concurso público e informou que foi
solicitado à Secretaria de Economia do Distrito Federal a  inclusão da demanda na Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2022; ii) o mestrado profissional, esclarecendo que está aguardando a anexação da
ata de reunião do Conselho do Pro-Gestão dia 19 de agosto de 2021; iii) a brigada florestal e a frota
de veículos.

Por fim, falou sobre o excesso de arrecadação já apurado no montante de 5,7 milhões de reais e
a expectativa total de excesso de arrecadação no valor de 14,2 milhões de reais.

 

Unidade de Planejamento

A chefe da unidade apresentou o projeto de lei orçamentária anual para 2022, a evolução do teto
orçamentário para composição Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), a distribuição do
orçamento, a necessidade de extrateto e o panorama orçamentário de 2022.

 

Unidade de Tecnologia e Gestão da Informação Ambiental

A chefe da unidade atualizou o comitê acerca da instalação do GDFNET nas unidades de conservação,
ocasião na qual informou que o cronograma está apertado, mas estão conseguindo avançar na
instalação e a previsão é de que a lista que contém dezoito unidades de conservação sejam atendidas.

Também da falou sobre o lançamento do ONDA e o status atual dos demais sistemas em andamento,
tais como autos de infração, peticionamento eletrônico e geração de boleto.

 

ENCAMINHAMENTOS

Encaminhar circular para os membros conhecerem a minuta da Instrução Norma va que trata da
Política de Gestão de Riscos no âmbito do Brasília Ambiental.
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