
IV - comunicar ao Presidente, com a devida antecedência, as ausências ou
impedimentos; e
V - assinar as atas das reuniões na data em que forem liberadas.
§ 1º Compete aos Membros Titulares:
I - expressar voto nas deliberações do Comitê;
II - relatar, mediante a emissão de parecer, as matérias que lhe tenham sido
encaminhadas pelo Presidente, para estudo e análise;
III - representar o Comitê, por indicação do Presidente; e
IV - participar de Comissões especiais designadas pelo Presidente.
§ 2º As competências do parágrafo primeiro serão exercidas, subsidiariamente, pelo
suplente na ausência ou impedimento do titular.
Art. 8º Compete à Secretaria Executiva da IDE/DF:
I - examinar e instruir os processos e matérias tramitados no Comitê e nos Grupos
Técnicos Executivos;
II - preparar, antecipadamente, as reuniões de temas previamente aprovados, preparação
de informes e remessas de materiais aos membros do Comitê Gestor;
III - elaborar atos convocatórios para as reuniões, por determinação do Comitê Gestor;
IV - organizar a realização das reuniões tanto do Comitê Gestor quanto dos Grupos
Técnicos Executivos;
V - assessorar os membros do Comitê Gestor e dos Grupos Técnicos Executivos e as
reuniões;
VI - elaborar e lavrar as respectivas atas, deliberações, decisões e todas as
documentações do Comitê Gestor e Grupos Técnicos Executivos; e
VII - praticar todos os atos administrativos indispensáveis à organização da estrutura
executiva da IDE/DF.

SEÇÃO V
DOS GRUPOS TÉCNICOS EXECUTIVOS

Art. 9º Os Grupos Técnicos Executivos, propostos pelo Presidente do CGIDE/DF e
aprovados em reunião ordinária ou extraordinária, são criados para atender um objetivo
específico dentro de um prazo determinado.
§ 1º Os grupos técnicos executivos poderão ser compostos por voluntários, integrantes
de órgãos da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional do DF, bem como
da iniciativa privada ou instituições acadêmicas, indicados pelos membros do Comitê,
titulares ou suplentes.
§ 2º Os profissionais indicados para compor um Grupo Técnico Executivo devem ter,
necessariamente, conhecimento técnico e científico e/ou experiência profissional nas
áreas relacionadas à produção e compartilhamento de geoinformações.
§ 3º A formalização do convite para integrar um Grupo Técnico Executivo será realizada
por meio de ofício, ou documento equivalente, expedido pelo Presidente do Comitê
Gestor, encaminhada ao órgão ou empresa do indicado.
§ 4º O Comitê elegerá, dentre os indicados, o coordenador do Grupo Técnico Executivo,
que deverá planejar as ações de trabalho e apresentar os resultados parciais nas reuniões
do Comitê, quando convocado para tal.
§ 5º Os Grupos Técnicos Executivos deverão se reunir, no mínimo, uma vez por mês
para definir e/ou revisar os planos de trabalho, definir e monitorar metas e consolidar os
resultados obtidos.

SEÇÃO VI
DO FUNCIONAMENTO DO COMITÊ

Art. 10. O CGIDE/DF se reunirá ordinariamente a cada trimestre cuja pauta deve
contemplar:
I - proposta de criação, dissolução e atualização do status de trabalho dos grupos
técnicos executivos;
II - deliberação sobre normas, padrões e procedimentos propostos pelos Grupos Técnicos
Executivos ou por membros do Comitê; e
III - deliberação de outros assuntos constantes na pauta da reunião.
§1º O Comitê poderá se reunir extraordinariamente:
I - por convocação do Presidente; e
II - por convocação de qualquer dos membros titulares, aprovado pela maioria absoluta
dos representantes titulares dos órgãos que compõem o Comitê, formalizado pela
assinatura dos membros em documento no SEI.
§2º O aviso de convocação das reuniões, ordinárias ou extraordinárias, deverá conter a
data, horário e local, bem como a pauta a ser discutida, os temas para deliberação e
acompanhado, se for o caso, dos relatórios, pareceres, propostas de resolução ou outros
documentos que serão apreciados nas reuniões.
§ 3º O aviso de convocação deve ser divulgado a todos os membros, titulares e
suplentes, por meio de comunicação eletrônica no endereço institucional, com
antecedência mínima de 10 dias úteis para reuniões ordinárias e 3 dias úteis para
reuniões extraordinárias.
§ 4º As reuniões do CGIDE/DF terão início quando atingir o Quórum mínimo de 50%
+1 dos órgãos que compõem o Comitê, representados pelo titular e/ou suplente. Caso
não atinja o Quorum mínimo, nova convocação será feita em até 5 dias úteis.
§ 5º As deliberações e/ou decisões serão aprovadas pela maioria simples (50% + 1) dos
participantes titulares, ou na ausência deste, do suplente, presente na reunião.
§ 6º Durante as reuniões, é permitida a participação, sem direito a voto, de participantes
convidados por qualquer dos membros do Comitê.
§ 7º As deliberações do Comitê serão expedidas em forma de Resoluções assinadas pelo
seu Presidente.
§ 8º As reuniões, bem como as deliberações, devem ser lavradas em ata circunstanciada
pela Secretaria Executiva do Comitê.

SEÇÃO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. Os atos administrativos do CGIDE/DF, serão publicados no Diário Oficial do
Distrito Federal e no Portal Institucional do GEOPORTAL, por meio de Resoluções.
Art. 12. Este Regimento, uma vez aprovado pelo CGIDE/DF, de pronto entrará em vigor.
Art. 13. Alterações neste Regimento podem ser propostas por qualquer de seus membros,
titulares ou suplentes, em reunião ordinária ou extraordinária, desde que conste na pauta do
dia, e aprovada pela maioria absoluta dos integrantes titulares do Comitê.
Art. 14. Os casos omissos a este Regimento serão resolvidos pela maioria absoluta dos
integrantes titulares do Comitê.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e dez
minutos, foi realizada de forma presencial e por meio de Videoconferência (Decreto nº
40.546, de 20/03/2020, art. 2°), no Gabinete da Secretária de Estado de Esporte e Lazer do
Distrito Federal – Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar, a 31ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal –
CONFAE, com a presença dos Senhores: Giselle Ferreira de Oliveira, Presidente do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal; José
Antônio Soares Silva, Conselheiro Titular, representante das Associações das Federações
Desportivas do Distrito Federal e vice-presidente do CONFAE; Francisco Grisólia
Santoro, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Economia; Filipe
Ferreira Guedes, Conselheiro Suplente, representante do Esporte Universitário; José Luiz
Marques Barreto, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Economia;
Vinicius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente, representante da Paraesporte; Carla
Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Magda Thereza Ungarelli
Miranda; Conselheira Titular, representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer;
Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, Conselheiro Titular, representante da Secretaria
de Estado de Educação; tendo a presença do corpo administrativo do CONFAE, da Sra.
Jéssika Santos dos Reis, Chefe do Núcleo de Apoio ao Esporte, no exercício da
DIGEFAE, Yara Lopes Conde Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte
e apoio da TI seu pelo Sr. Fernando Barbosa Alves. O vice-presidente José Antônio deu
inicio a reunião por delegação da presidente do conselho Giselle Ferreira, e fazendo uso
da palavra, deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 31ª Reunião
Extraordinária do CONFAE, passou a lera pauta, que terá sequencialmente as
apresentações dos assuntos e deliberações respectivas na forma que se segue: I. Abertura;
efetivada às 15h10min; II. Verificação do quórum; constatado no ato a quantidade
presencial de membros e por videoconferência suficiente para abertura e deliberação; III.
Justificativa das ausências; perguntado a DIGEFAE se havia alguma justificativa de
ausência, se teve resposta negativa; IV. Aprovação da pauta e de informes gerais;
submetida à única pauta a deliberação, esta foi aprovada, como se segue relatada e levada
a votação: V. Apresentação de Parecer da Federação de Wushu do Distrito Federal –
Conselheiro Luiz Barreto; fazendo o uso da palavra o conselheiro leu o relatório e o
parecer, em que relatou resumidamente que a entidade proponente cumpriu em seu plano
de trabalho com o que determina a legislação vigente sobre a apresentação de projeto
esportivo, fazendo ao final o apontamento sobre a apresentação da lista dos beneficiários
do projeto, que deverá ser anexada ao processo assim que a Confederação Brasileira
finalizar as inscrições dos atletas e das equipes estaduais participantes, conforme anuncia
o relatório ora apresentado, ficando extraído do documento o seguinte texto colado a
presente ATA: “Ante o exposto, diante do cumprimento a seu tempo das diligências retro
mencionada, já inseridas no presente processo, e sem prejuízo na aprovação deste parecer,
considerando o que estabelece o artigo 57 da Lei 13.204/2015, o art. 44 da Lei
37.843/2016 e o art. 22, Inciso IV do Decreto 34.522/13, assim o presente PARECER é no
sentido de deferir o projeto esportivo para que a Federação de Kung fu Wushu do Distrito
Federal - FWDF possa realizar e organizar o 31º Campeonato Brasileiro de Kung Fu
Wushu.” Após a leitura proferiu seu voto confirmando o deferimento e aprovação do
projeto esportivo ora apresentado pela proponente FWDF, destacando a necessidade de
verificar o cronograma de desembolso para teste da COVID-19 para os 600 participantes,
dado que no plano de trabalho a testagem esta programada para o mês de novembro,
eqüidistante da realização da competição, que acontecerá entre os dias 8 a 12 de dezembro
de 2021, bem como referente ao valor de R$80,00 para a realização de cada teste, o
conselheiro relatou ainda que os preços apresentados no projeto estão muito elevados e
que há a necessidade da SUBCONP fazer uma reanalise e os ajustes que necessários,
assim é preciso que a entidade readeque esse plano de trabalho sob pena caso ele não for
revisto que o parecer deverá voltar ao conselho para reanalise desses valores, assim os
preços devem estar bem alinhados com o mercado e as ações que precisam serem feitas
para a realização também da mesma forma, observou também que há no projeto a previsão
de pagamento antecipado de brigadistas, juiz e etc, o conselheiro Marcelo Otolline
chamou a atenção que nesses eventos se deveria prioritariamente serem acompanhados os
quesitos de hospedagem, premiação, arbitragem que essas questões possam ter um olhar
mais cauteloso, especial, porque extrapola o que é preconizado em nossa legislação com
relação a apoio a eventos, em seguida o Sr. Presidente se dirigiu aos

PÁGINA 14 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 197, QUARTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



demais conselheiros perguntando se havia mais alguma manifestação sobre o parecer e

o relatório apresentado, tendo resposta negativa dos mesmos, em continuidade

submeteu a matéria a deliberação sendo aprovada por unanimidade, o conselheiro Luiz

Barreto observou a necessidade da observância ao anexo I do artigo 23 do Decreto

34.522/2013 e o artigo 28 parágrafo 3° e Incisos do Decreto 37.843/2016, conforme

consignado em seu parecer, assim a SUBCONP deve considerar a realização da

pesquisa de preços e a compatibilidade dos mesmos, em contribuição o conselheiro

Luiz Barreto informou segundo o QDD do CONFAE do mês de outubro que o recurso

solicitado, de R$470.000,00 esta disponível no plano de trabalho Apoio ao Desporto

na natureza 335041 na fonte 325, e caso haja necessidade de ser feito remanejamento

ou qualquer outro procedimento para viabilizar a efetiva liberação do recurso

solicitando a Secretaria de Esporte e Lazer e suas competentes subsecretarias que

alinhem as providencias necessárias para a liberação do recurso ora aprovado a favor

da proponente, desde que a Entidade faça as recomendações elencadas anteriormente,

com a máxima celeridade e segurança possível, tendo em vista que o evento esta

previsto para o inicio do mês de dezembro de 2021, com ações programadas desde o

mês de outubro de 2021 e que muitas fases burocráticas e documentais devem ser

cumpridas com a devida diligência da SUBCONP e da DIGEFAE, devendo inclusive

ter um corpo de equipe destacado para tratar deste processo especificamente, por fim

sem mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e determinou

encerrada a reunião às 15 horas e 26 minutos. GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA,

Presidente do Conselho, Secretária de Estado de Esporte e Lazer Interina; JOSÉ

ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice Presidente do Conselho, Conselheiro Titular e no

exercício da presidência, Representante das Associações Federações Desportivas do

Distrito Federal; FRANCISCO GRISÓLIA SANTORO, Conselheiro Titular,

Representante da Secretaria de Estado de Economia; JOSÉ LUIZ MARQUES

BARRETO, Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de Economia;

MAGDA THEREZA UNGARELLI MIRANDA, Conselheira Titular, Representante da

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; VINÍCIUS LUÍS CYRILLO DE LIMA,

Conselheiro Suplente, Representante da PARAESPORTE - Associação dos

Representantes dos Esportes para Pessoas com Deficiência; MARCELO

ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular, Representante da

Secretaria de Estado de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro

Suplente, Representante do Esporte Universitário; CARLA RIBEIRO TESTA,

Conselheira Titular, Representante dos Atletas; JÉSSIKA SANTOS DOS REIS, Chefe

do Núcleo de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; YARA LOPES CONDE

MARTINS, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

 

DECISÃO Nº 16, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,

Substituta, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 42, inciso I, da Lei nº 041, de

13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, e nos termos

do Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, com a redação dada pelo Decreto nº 41.420, de

03 de novembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Conselho de Meio Ambiente do

Distrito Federal - CONAM/DF e de acordo com as deliberações da 157ª Reunião Ordinária

plenária do CONAM/DF, realizada no dia 05 de outubro de 2021, decide:

I - Encaminhar para relatoria da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito federal

- SO/DF o processo 00391-00007465/2020-51 - referente ao "Licenciamento ambiental para

parcelamento de solo, em nome da Cooperativa de Mulheres de Samambaia – COOPERMUSA,

localizado no Setor Habitacional Alto Mangueiral, na Região Administrativa de São Sebastião”.

II - O relato do processo deverá ser apresentado na próxima reunião do CONAM/DF, observado

o disposto no art. 37 do Regimento Interno do Conselho, abaixo transcrito:

Art. 37. Dos pareceres elaborados pelos Conselheiros do CONAM/DF constarão de 03 partes

fundamentais:

I - análise global da matéria;

II - relatório sucinto da matéria; e

III - voto propondo aprovação, com condicionantes, solicitação de informações complementares

ou rejeição da matéria.

Parágrafo único. Caso sejam necessárias informações complementares para elaboração do

parecer, o prazo designado para análise deverá ser prorrogado.

II - Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA

DECISÃO Nº 17, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,

Substituta, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 42, inciso I, da Lei nº

041, de 13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito

Federal, e nos termos do Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, com a redação

dada pelo Decreto nº 41.420, de 03 de novembro de 2020, que aprova o Regimento

Interno do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF, e de acordo

com as deliberações da 157ª Reunião Ordinária plenária do CONAM/DF, realizada no dia

05 de outubro de 2021, decide:

I - Aprovar, por unanimidade, o relatório SEI nº 70866834, constante do processo 00391-

00017388/2017-41, que se manifesta favorável ao enquadramento no rito do

licenciamento ambiental simplificado - LAS, da solicitação feita pela Polícia Civil do

Distrito Federal, para construção de galpão para armazenamento de provas de crimes e de

estacionamento para veículos apreendidos.

II - Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA

DECISÃO Nº 18, DE 05 DE OUTUBRO 2021

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,

Substituta, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 42, inciso I, da Lei nº 41, de

13 de setembro de 1989, que dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal, e nos termos

do Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, com a redação dada pelo Decreto nº 41.420,

de 03 de novembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do Conselho de Meio Ambiente

do Distrito Federal - CONAM/DF e de acordo com as deliberações da 157ª Reunião Ordinária

plenária do CONAM/DF, realizada no dia 05 de OUTUBRO de 2021, decide:

I - Encaminhar para relatoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Distrito Federal -

OAB/DF, o processo 00391-00015567/2017-44 - referente ao "Licenciamento ambiental

corretivo do Condomínio Privê Morada Sul, Etapa A, no Setor Habitacional Altiplano Leste”.

II - O relato do processo deverá ser apresentado na próxima reunião do CONAM/DF, observado

o disposto no art. 37 do Regimento Interno do Conselho, abaixo transcrito:

Art. 37. Dos pareceres elaborados pelos Conselheiros do CONAM/DF constarão de 03 partes

fundamentais:

I - análise global da matéria;

II - relatório sucinto da matéria; e

III - voto propondo aprovação, com condicionantes, solicitação de informações complementares

ou rejeição da matéria.

Parágrafo único. Caso sejam necessárias informações complementares para elaboração do

parecer, o prazo designado para análise deverá ser prorrogado.

II - Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA

DECISÃO Nº 19, DE 05 DE OUTUBRO 2021

A PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,

Substituta, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 7º, inciso XI, do

Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, que aprova o Regimento Interno do

Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF, com a redação dada pelo

Decreto nº 41.420, de 03 de novembro de 2020 e, de acordo com as deliberações da 157ª

Reunião Ordinária do Conselho, decide:

I. Constituir Grupo de Trabalho - GT, para estudar e apresentar ao Plenário do

CONAM/DF, minuta de Resolução sobre "Padrões de lançamento de efluentes em corpos

hídricos superficiais, considerando a Resolução CONAMA nº 430, de 2011", objeto do

processo 00391-00008524/2020-16.

II. O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição:

1. Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF;

2. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF;

3. Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -

ADASA;

4. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB; e

5. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/DF.

III. O GT será coordenado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito

Federal - SEMA/DF.

IV. O GT deverá concluir seus trabalhos até a data da próxima reunião ordinária do

CONAM/DF, que acontecerá em 23/11/2021.

V. O Grupo de Trabalho poderá convidar especialistas e órgãos técnicos afetos ao tema, a

fim de contribuir com as discussões.

VI. Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA
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