
(sucata), 01 celular Huaway (sucata), 01 máquina fotográfica (sucata), 14 esqueiros, 01
saco de capa de celular; D66166, 20/10/2021, 48 peças de brinquedos; D62565,
22/10/2021, 01 outdoor; D68009, 25/10/2021, 06 sacos de roupas, 01 saco de boné, 01
saco de guarda-chuva, 02 caixas de frutas, 02 carrinhos de supermercado, 01 carrinho de
mão, 03 banquetas de metal, 01 banqueta plástica. Ficam os proprietários cientes de que,
segundo o § 5º do art. 52, da Lei nº 5.547, de 2015, e o art. 39, caput, da Portaria DF
LEGAL nº 37, de 2020, serão declarados abandonados os bens e as mercadorias não
perecíveis que não forem reclamados no prazo de até 30 (trinta) dias contados da lavratura
do auto de apreensão.

Brasília/DF, 26 de outubro de 2021.
TÂNIA DE ÁVILA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL

CONSELHO ADMINISTRATIVO E GESTOR
CÂMARA TÉCNICA

 
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DO

CONSELHO ADMINISTRATIVO E GESTOR DO FUNDO DISTRITAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL - CTCAG/FDR, OCORRIDA EM 25 DE OUTUBRO

DE 2021. LEI Nº 6.606/2020
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas,
via sistema SEI, iniciou-se a Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Técnica do
Conselho Administrativo e Gestor do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural - FDR,
regido pela Lei n° 6.606, de 28 de maio de 2020. Convocados para a Reunião
(id.:72729846), pelo Coordenador da Câmara Técnica José Luiz Guerra Neves, os
Membros: Zilçon Roberto Vinhal - EMATER/DF; Luciana Umbelino Tiemann Barreto -
EMATER/DF; Paulo Ricardo da Silva Borges - EMATER/DF e Marcos Franco de Paiva
Araújo - CEASA/DF. O Coordenador decidiu que a Reunião seguirá na modalidade
aberta, que a assinatura nesta Ata, do Membro, servirá como comprovação de sua
participação na Reunião e que os Membros poderão participar e emitir pareceres até o
encerramento desta Reunião. PAUTA DA REUNIÃO: ANÁLISE E DELIBERAÇÃO
SOBRE FINANCIAMENTOS DE PROJETOS DE ATIVIDADE RURAL COM
RECURSOS DO FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL -
MODALIDADE CRÉDITO, propostos por: 01) MAURO AUGUSTO KAISER
CABRAL, processo nº: 00072-00002931/2021-78, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), com recursos do FDR, para aquisição 01 (um) caminhão com baú isotérmico,
devendo ser desenvolvido nas Chácaras 5 e 6 - Maria Velha, Núcleo Rural Pipiripau em
Planaltina/DF. O relator, José Luiz Guerra Neves, emitiu PARECER FAVORÁVEL À
APROVAÇÃO (id.:72737556). Após deliberações, os demais membros participantes
acompanharam o parecer do relator. Nada mais havendo a ser deliberado, o Coordenador
da Câmara Técnica, agradeceu o empenho de todos no desenvolvimento dos trabalhos e
deu por encerrada a Reunião, às quinze horas e vinte minutos, do dia vinte e cinco de
outubro, do ano de dois mil e vinte e um, do que, para constar, eu, José Luiz Guerra
Neves, lavrei a presente Ata que, depois de lida foi aprovada e assinada por mim e demais
presentes, devendo a mesma ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e
disponibilizada no SITE oficial da SEAGRI/DF para o cumprimento das formalidades
legais. José Luiz Guerra Neves/SEAGRI-DF; Luciana Umbelino Tiemann
Barreto/EMATER-DF; Marcos Franco de Paiva Araújo/CEASA-DF e Paulo Ricardo da
Silva Borges/EMATER-DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PORTARIA Nº 74, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições lhe confere o art. 105, inciso III, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, considerando o disposto no art. 62 da Lei Complementar nº
840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Instituir o Conselho de Apoio ao Desenvolvimento do Ecossistema de Startups do
Distrito Federal, órgão colegiado de caráter permanente e consultivo, vinculado a esta
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, com a
finalidade de fomentar empreendimentos econômicos de inovação tecnológica e
estabelecer diretrizes e políticas destinadas ao desenvolvimento, amadurecimento e
internacionalização do ecossistema de startups do Distrito Federal.
Art. 2º Compete ao Conselho de Apoio ao Desenvolvimento do Ecossistema de Startups
do Distrito Federal:
I - acompanhar o andamento e os resultados obtidos pelas startups do Distrito Federal;
II - apoiar a organização do ecossistema de startups do Distrito Federal;
III - Participar, efetivamente, do desenvolvimento de políticas que visem o
desenvolvimento do ecossistema de startups do Distrito Federal, além de acompanhar o
cronograma de execução e de utilização dos seus recursos e resultados;

IV - estabelecer e fortalecer parcerias estratégicas juntamente com parceiros
governamentais, da sociedade civil, bem como dos membros das associações
representativas, empreendedores locais e/ou startups;
V - incentivar os empreendedores locais a participarem e contribuírem com os trabalhos
do Conselho;
VI - dar publicidade aos projetos, estudos e políticas de desenvolvimento do
ecossistema de startups do Distrito Federal e aos resultados alcançados;
VII - trazer ao conhecimento do Governo do Distrito Federal assuntos, demandas,
soluções e problemáticas relacionadas ao ecossistema de startups do Distrito Federal;
VIII - desenhar e propor políticas públicas, projetos e/ou parcerias que visem o
desenvolvimento do ecossistema de startups do Distrito Federal; e
IX - reconhecer, publicamente, políticas, projetos e/ou empresas de excelência e
relevância no desenvolvimento do ecossistema de startups do Distrito Federal
Art. 3º O Conselho de Apoio ao Desenvolvimento do Ecossistema de Startups do
Distrito Federal terá a seguinte composição:
I - 03 representante da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do
Distrito Federal (SECTI);
II - 01 representante do Sindicato da Indústria da Informação do DF (SINFOR-DF);
III - 01 representante do Centro de Tecnologia de Software de Brasília (TECSOFT);
IV - 01 representante do Instituto Illuminante;
V - 01 representante da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação (ASSESPRO);
VI - 01 representante da Brasil Startups;
VII - 01 representante da Sindicato das Empresas de Serviços de Informática do
Distrito Federal (SINDSEI-DF); e
VIII - 01 representante da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa
Tecnológica e Inovação (ABIPTI).
§ 1º Conforme proposição dos próprios membros e/ou provocação formal de membros
da sociedade civil poderão ser incluídos novos membros de entidades representativas
do setor de tecnologia e/ou startups.
§ 2º Conforme necessidade, outras entidades governamentais poderão compor o
Conselho Gestor.
§ 3º O Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal será
responsável pela Presidência e pela condução das atividades do Conselho.
§ 4º Os membros do Conselho Gestor serão indicados pelas suas respectivas entidades.
Art. 4º As reuniões do Conselho serão convocadas pelo seu Presidente com a devida
antecedência.
§ 1º O Presidente do Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões outras
instituições governamentais e membros da sociedade civil que executem ações
relacionadas ao desenvolvimento do ecossistema de startups do Distrito Federal.
§ 2º É de responsabilidade do Presidente indicar, dentre os membros, o Secretário
Executivo, o qual será responsável pela elaboração das atas de todas as reuniões do
Conselho.
Art. 5º Poderão ser instituídos Grupos de Trabalho temáticos com membros externos ao
Conselho com fito de desenvolver projetos e/ou estudos de interesse do Conselho de
Apoio ao Desenvolvimento do Ecossistema de Startups do Distrito Federal.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILVAM MÁXIMO

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 160, de 24 de setembro de 2021, publicada no DODF nº 182, de 27 de
setembro de 2021, páginas 11 a 12, no artigo 6º, inciso IX, ONDE SE LÊ: "...Todos os
dias das 9h às 17h...", LEIA-SE: "...Segunda a sábado das 9h às 17h...".

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
RESOLUÇÃO Nº 06, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação, ad referendum, da contratação de empresa para a prestação de
serviços de planejamento, organização, execução e acompanhamento de eventos
institucionais (plenárias, conselhos consultivos, conselhos deliberativos, câmaras técnicas
e temáticas, workshops, oficinas, conferências, grupos de trabalho, comissões, seminários,
fóruns, apresentações de dirigentes, entrevistas, premiações, audiências e consultas
públicas e outras reuniões importantes e/ou estratégicas), sob demanda, com vistas ao
atendimento das necessidades desta Secretaria de Estado, conforme especificações e
quantidades estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2021 (65953654).
O PRESIDENTE DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO
FEDERAL, com fundamento na Lei Complementar n° 800, de 27 de janeiro de 2009,
alterada pela Lei Complementar nº 846, de 02 de julho de 2012 e pela Lei Complementar
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nº 925, de 28 de junho de 2017; bem como no Decreto nº 30.765, de 1º setembro de 2009, no uso
das competências e atribuições que lhe são conferidas pelo Capítulo IV, artigo 13, do Decreto nº
30.766, de 1º de setembro de 2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho de
Administração do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – FUNDURB, resolve:
Art. 1º Autorizar, ad referendum, a utilização de recursos do FUNDURB para contratar a
empresa BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ: 23.361.387/0001-07,
que sagrou-se vencedora em itens do Edital do Pregão Eletrônico nº 07/2021, constante no
Processo n° 00390-00006515/2020-19, conforme Ata de Registro de Preços n° 14/2021,
publicada no DODF n° 176, de 17 de setembro de 2021, p. 119, para o lote 05 (Arranjos de
Flores) e para o lote 06 (Serviço de Segurança), no valor estimado total de R$ 35.035,00 (trinta e
cinco mil trinta e cinco reais);
Art. 2º Autorizar, ad referendum, a utilização de recursos do FUNDURB para contratar a
empresa SMART PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELLI-EPP, inscrita no CNPJ:
10.201.909/0001-61, que sagrou-se vencedora em itens do Edital do Pregão Eletrônico nº
07/2021, constante no Processo n° 00390-00006515/2020-19, conforme Ata de Registro de
Preços n° 11/2021, publicada no DODF n° 176, de 17 de setembro de 2021, p. 119, para o lote
01 (Serviços Gráficos) e para o lote 03 (Alimentação), bem como para os itens 57 (Locação de
Toalha de Mesa) e 58 (Locação de Extintor), no valor estimado total de R$ 337.775,00 (trezentos
e trinta e sete mil setecentos e setenta e cinco reais).
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Presidente CAF/FUNDURB

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

 
ATA DA 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas, ocorreu a
156ª reunião ordinária do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF,
realizada por videoconferência, atendendo à convocação do seu Presidente, o Secretário
de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA/DF. Fizeram-se presentes
MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA (SEMA/DF), presidindo a reunião, e os demais
Conselheiros(as): ALBATÊNIO RESENDE (TERRACAP), ALISSON SANTOS NEVES
(IBRAM), ANTÔNIO CARLOS NAVARRO (FIBRA), DARIO DE SOUZA
CLEMENTINO (FIBRA), DEVANIR GARCIA DOS SANTOS (ADASA), GISELLE
MOLL (SEDUH), JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO (SDE), LUCIANO ALENCAR
(SINDUSCON), MANOEL ARAÚJO (IBAMA), MARCUS VINICIUS (CREADF),
MARIA CONSOLACION UDRY (OCA DO SOL), MAURICIO SHOJI HATAKA
(SEEC), NATÁLIA CRISTINA TEIXEIRA (FAPE/DF), OLÍVIA CAROLINA KROHN
(FIBRA), PEDRO HENRIQUE SAAD (OAB/DF), PHILIPPE POMIER LAYRARGUES
(UnB), RAFAEL CARLOS ARAUJO MORAES (ADEMI/DF), REGINA FITTIPALDI
(FÓRUM DAS ONGs), RICARDO NOVAES RODRIGUES (SODF), SILVIA BORGES
DE LAZARI (SEDUH), ZENO JOSÉ ANDRADE GONÇALVES (SEMOB), PEDRO
BRUZZI LION (FUNATURA), ANA DE PAULA ASSIS (ADEMI), JOÃO MARCOS
ALMEIDA (ABES), HELIANA KÁTIA CAMPOS (ABES), VERA RAUBER
CORADIN (CCAN), KÉSSIA MAGALHÃES RIZZINI (CACI), THULIO MORAES
(IBRAM) E VLADIMIR DE ALCÂNTAEA PUNTEL (CAESB). Participaram como
ouvintes: ADRIANA B. MANDARINO (SEMA), CARLOS RENAN CACERES DE
BRITES (CAESB), MARCIO NIEMEYER BORGES (CAESB), UGO ANDREAZZI
(SEMA), WAGNER DE FARIA SANTANA (SEE), CHARLES DAYLER (SEMA) E
PATRÍCIA VALLS (SEMA). A reunião foi coordenada por MARICLEIDE MAIA SAID
(SEMA). Confirmado o quórum necessário para segunda convocação, a Presidente da
reunião declarou aberta a sessão e deu início ao item 1 da pauta: "Apreciação e
deliberação da Ata da 155ª Reunião Ordinária”. Informou que a ata foi enviada no prazo
regimental, pela secretaria executiva e processadas as alterações sugeridas. Submeteu à
aprovação. A ata foi aprovada, por unanimidade. Sobre o item 2 da pauta: “Processo 0391-
002184/2015 referente à dispensa de licenciamento ambiental para implantação e
operação de Terminais Rodoviários, dotados de infraestrutura básica, como coleta de
resíduos e esgoto, drenagem e abastecimento de água, considerando seu baixo potencial
poluidor/degradador ou o baixo impacto ambiental”. A Presidente passou a palavra para o
conselheiro Pedro/OAB. O conselheiro exemplificou dizendo que o processo foi uma
autuação do Instituto Brasília Ambiental – IBRAM ao Transporte Urbano do Distrito
Federal – DFTrans, informando da infração ambiental por realizar construção civil e
ocupação em desacordo com os objetivos do Parque Ecológico e Vivencial da Vila do
Varjão e seu plano de manejo, provocando danos a referida Unidade de Conservação. Em
razão dessa prática, a fiscalização imputou ao autuado as penalidades de multa, no valor
de R$ 700.00 (setecentos reais), interdição da atividade de transporte coletivo e demolição
da edificação. O conselheiro informou que não consta nos autos pedido relativo ao
enquadramento da atividade no rito do licenciamento ambiental simplificado e nem à
dispensa de licenciamento. Disse que essas deliberações solicitadas seriam estranhas ao
objeto do processo administrativo comprometendo sua finalidade e a adequação entre
meios e fins. Deste modo, concluiu que não seja aprovada as solicitações de dispensa de
licenciamento ambiental e enquadramento no rito do licenciamento ambiental
simplificado. O conselheiro Alisson/IBRAM sugeriu que o processo seja enviado de volta
ao IBRAM, para que seja incluso a análise do parecer técnico sobre o pedido de dispensa
de licenciamento. A Presidente comentou que o tipo de processo não tem a sistemática de
como o processo irá ser analisado pelo CONAM. Sugeriu a criação de uma câmara técnica
permanente para analisar as questões de licenciamento ambiental e assim julgar a
necessidade de encaminhamento ao plenário do CONAM. O Pedro/OAB concordou com a
criação da câmara técnica dizendo que vai ser importante para se ter um aprofundamento
técnico, tanto do lado jurídico quanto do lado da avaliação dos estudos. O
Luciano/SINDUSCON também concordou com a criação de uma câmara técnica para

assuntos de licenciamento ambiental. Disse que o conselho perde o foco discutindo o tipo de
assunto. A Presidente encaminhou para a votação o pedido feito pelo conselheiro
Alisson/IBRAM para que o processo seja devolvido aso IBRAM para melhor fundamentação
técnica em relação a matéria. O Plenário aprovou, por unanimidade, a devolução do processo
ao IBRAM. Sobre o item 3 da pauta: “Processo 00391-00017388/2017-41 - 61027781 -
Licenciamento ambiental para atividade Galpão para armazenamento de provas de crime e um
estacionamento para veículos apreendidos no Complexo Regional Norte da Polícia Civil -
Análise do Relatório – SINDUSCON/DF”. A Presidente comentou que o processo foi
encaminhado para relatoria da Sinduscon e passou a palavra para o senhor Luciano Alencar. O
conselheiro argumentou que não teve tempo de analisar o processo e pediu que fosse retirado
de pauta. A Presidente respondeu que não poderia tirar o processo da pauta devido ao
regimento interno do CONAM. A Adriana/SEMA sugeriu juntar no processo a manifestação
do Sinduscon e na próxima reunião mantém o assunto em pauta. A Presidente encaminhou para
a votação a sugestão da Adriana/SEMA. O Plenário aprovou, por unanimidade, acompanhar a
sugestão feita pela Adriana/SEMA. Sobre o termo dispensa de licenciamento, a Presidente
comentou que em artigo nenhum da Resolução CONAMA nº 237/1997 ou da legislação
ambiental cita o termo. Disse que tem atividades que não são passíveis de licenciamento
ambiental, devido as suas particularidades, mas não dispensa de licenciamento. O conselheiro
Alisson/IBRAM comentou que dentro da legislação do CONAMA existe uma resolução que
fala de dispensa sobre licenciamento ambiental e solicitou que fosse feito uma revisão dessa
resolução. A Presidente concordou em corrigir as resoluções para que não tenha nenhum
questionamento jurídico. O conselheiro Luciano/SINDUSCON concordou com a Presidente.
Sobre o item 4 da pauta: “Processo 00092-00000430/2021-82 - Proposta de revisão da
Resolução CONAM/DF nº 003/2006, à luz da Resolução CONAMA 498/20201, que define
critérios e procedimentos para a produção e aplicação de biosólidos em solos, conforme Nota
Técnica da CAESB/DF”. A Presidente passou a palavra para o representante da CAESB, o
senhor Vladimir Alcântara, para justificar a proposição. O representante disse que já se
passaram 15 anos desde a Resolução nº 003/2006 do CONAM e que nesse tempo novos
estudos foram desenvolvidos de forma a fundamentar a discussão, acerca da segurança sanitária
dos usos benéficos do lodo. O lodo de esgoto é um material resultante dos processos de
tratamento primário e secundário do esgoto onde são necessários para adequar aos padrões
impostos pela legislação, e assim evitando causar impacto ao ambiente. Informou que houve
uma alteração da legislação federal relacionada à produção e aplicação de biossólidos em solos,
em específico a Resolução nº 375/2006 do CONAMA que deu lugar à Resolução nº 498/2020
CONAMA. Destacou que à Resolução nº 498/2020 do CONAMA corrigiu diversos pontos
restritivos para o uso do lodo, se caracterizando como uma solução desejável para o Distrito
Federal. Propôs a criação de uma câmara técnica específica, em conformidade com à Resolução
nº 498/2020 do CONAMA, para revisão da Resolução nº 003/2006 do CONAM. A
Adriana/SEMA perguntou qual será a destinação dada ao lodo no DF. O Vladimir/CAESB
disse que uma parcela do lodo vai para a agricultura, pois existe uma licença autorizando o uso
no DF e o restante fica estocado na unidade de gerenciamento de lodo da CAESB. A
conselheira Vera/CCAN perguntou qual a garantia que o lodo esteja livre de produtos
químicos. A Ana/CAESB respondeu que o Distrito Federal tem como característica o esgoto
doméstico e não possui uma área grande de esgoto industrial. Disse que a concentração de
metais, ou outros produtos químicos, está abaixo do que é estabelecido pela Resolução nº
498/2020 do CONAMA. A conselheira Regina/FÓRUM perguntou quais os componentes
desse lodo. A Ana/CAESB respondeu que o lodo é rico em fósforo, matéria orgânica e
nitrogênio. O conselheiro João/ABES parabenizou a apresentação dos representantes da
CASEB e disse que a atualização da Resolução nº 003/2006 do CONAM é imprescindível para
o Distrito Federal. Sem mais manifestações dos conselheiros, a Presidente sugeriu a criação de
um grupo de trabalho para iniciar uma discussão de revisão da Resolução nº 003/2006 do
CONAM em conformidade com a Resolução nº 498/2020 do CONAMA. A Presidente
encaminhou para a votação do plenário. O Plenário aprovou, por unanimidade, a criação de um
grupo de trabalho para revisão da Resolução CONAM/DF nº 003/2006, à luz da Resolução
CONAMA 498/2020. A Presidente perguntou quais instituições gostariam de participar do
grupo de trabalho. A ABES, CAESB, IBRAM, SO, ADASA, SEMA, SEAGRI e a FAPE se
manifestaram a favor. A UnB e o CCAN disseram que iriam dar uma resposta depois. A
coordenação do grupo será exercida pela ABES, com o prazo de quatro meses a partir da
primeira reunião. Sobre os Informes. “1 - Grupo de Trabalho, criado pela Decisão 09/2021,
para propor regras para o licenciamento ambiental de parcelamento do solo.”. A Presidente
passou a palavra para o representante do IBRAM para falar sobre o andamento dos trabalhos. O
conselheiro Thulio/IBRAM comentou que dentro do grupo de trabalho foi delimitado quatro
subgrupos para trabalhar com a temática do parcelamento de solo. Disse que a ideia é fazer uma
discussão segmentada, no primeiro momento, e depois fazer uma plenária no grupo de trabalho
com todas as instituições envolvidas. O primeiro grupo discutiu o parcelamento e regularização
rural, com a participação das instituições FAPE e o Fórum de ONGs. O segundo grupo discutiu
sobre a Regularização Urbana – REURB, que foi composta pelas instituições SO, SEDUH e
OAB. O terceiro grupo têm como assunto o parcelamento de solo urbano que tem as mesmas
instituições do segundo grupo. E o último grupo, com a participação do IBRAM, discutiu os
assentamentos rurais. Informou que todos os grupos têm o suporte técnico do IBRAM.
Concluiu dizendo que desses grupos irão sair normativos para serem discutidos no âmbito do
CONAM. A Presidente agradeceu a participação do senhor Thulio/IBRAM e perguntou se
algum conselheiro gostaria de se manifestar. A conselheira Maria/OCA DO SOL comentou que
deveria acelerar os trabalhos e os encaminhamentos dos grupos de trabalho para que se tenham
agilidade para resolver as questões ambientais. Sugeriu a criação de um sistema de informação
único que contenha as informações ambientais e de recursos hídricos para uma melhor
capacidade de análise. O Alisson/IBRAM mostrou um cronograma onde o grupo de trabalho
iniciou-se em julho e tem previsão de encerramento em novembro com as resoluções prontas
para serem deliberadas na reunião do CONAM. Dividiu o grupo em subgrupos para que tivesse
ganho de tempo, menos reuniões e resultados mais otimizados. A Presidente comentou que
alguns processos sobre licenciamento e parcelamento de solo foram enviados ao CONAM para
serem deliberados. Disse que foram feitas resoluções específicas sobre a questão. Informou que
o IBRAM analisou cada processo e verificou que seria mais oportuno e produtivo discutir
normas que atendesse de forma ampla a pauta sobre licenciamento e parcelamento de solo, ao
invés de discutir individualmente os requerimentos. O IBRAM pediu o retorno dos processos
de parcelamento do solo para que se fizesse uma análise mais ampla. A
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