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1 	 UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO - UGP 

	

2 	 PROJETO PIPIRIPAU - PRODUTOR DE ÁGUA  

	

3 	 ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA  
4 

	

5 	Data: 07 de fevereiro de 2018 

	

6 	Local: Auditório da Adasa 
7 
8 PARTICIPANTES: 
9 

	

10 	ADASA - Alba F. Ramos 

	

11 	ADASA - Andréa Braga 

	

12 	ADASA - Israel P. ToreÇV  

	

13 	ADASA - José Bento 

	

14 	ADASA - Hudson Oliveira 

	

15 	ADASA - Jorge Werneck 

	

16 	ADASA - Juliana Santos Vianna 1,4,4/4 anne„à<vri ne" 

	

17 	ADASA - Juliana Pinheiro Gomes 

	

18 	ADASA - Kelly Silva%ótbjoo  

	

19 	ADASA - Louise Amand Kaiser 

	

20 	ADASA - Valquiria Peres da Si va ÁíredéPr- 

	

21 	ADASA - Walter Santos d 

	

22 	ANA - Raylton Batista 

	

23 	ANA - Rossini E Matos 

	

24 	CAESB - Pedro Junior 

	

25 	DER/DF - José Ricardo 

	

26 	EMATER - Diândria Daia 

	

27 	EMATER - Icléa A. Q. Silva ICP:19,Stia- 

	

28 	EMATER- Priscilla Regina da Silva 

	

29 	EMATER - Sumar Magalhães 

	

30 	FBB - Paulo Neil 

	

31 	IBRAM - Heloisa Carvalho - 

	

32 	IBRAM - Marina L. Ribeir - 

	

33 	IBRAM - Louise Souza 	 

	

34 	RSC - Ana Palmira 

	

35 	SEAGRI - Lara Souza 

	

36 	SEAGRI/EMA l'ER - Lauana Silva , 

	

37 	SEMA —Dalio-Filho 	C  6-An_af-2- 

	

38 	SUDECO - Eliel Mendps 

	

39 	TNC - Líbia Azevedo )(Mu, ..)0X 

	

40 	UNB - Ricardo Gaspar  a. c, a„do d o 

	

41 	UNESCO/Consultor - Antônio Rocha. 
42 

43 • PAUTA: 
44 
45 	1. Aprovação da ata da Reunião Ordinária realizada em 10/11/2017; 
46 	2. Relato das comissões de vistoria; 
47 	3. Pipiripau no Fórum; 
48 	4. Aditivo do ACT do Pipiripau para a entrada da UNB, EMBRAPA. (Votação para a 
49 	entrada do Pede planta como novo parceiro do Projeto); 
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50 	5. Livro Pipiripau; 
51 	6. Relato dos coordenadores de cada GT; 10 minutos para cada GT; 
52 	7. Assuntos Gerais. 
53 

54 DESENVOLVIMENTO: 
55 
56 	A Juliana — ADASA iniciou a reunião dando as boas-vindas aos presentes. 
57 	Item "1" — Aprovada por unanimidade a ATA da Reunião Ordinária realizada em 10/11/2017, a 
58 	mesma foi passada para assinatura e apresentação da pauta. 
59 	Item "2" — Sobre o Fórum Mundial das Águas, há no momento da inscrição a opção de realizar a 
60 	doação no valor de €5 a €25 para que seja utilizado para o reflorestamento de uma área no 
61 	Pipiripau, tendo como objetivo a restauração por meio de semeadura direta, a ação visa mitigar a 
62 	emissão de carbono durante a realização do Fórum, cujo nome será: "Ceifado do Fórum" com base 
63 	nisso é preciso decidir qual será a área que receberá este recurso, uma vez que não se sabe o valor 
64 	total que de arrecadação, devemos escolher uma área e deixar outra para caso haja sobra do recurso. 
65 	Esta área será monitorada pela TNC, quem doar receberá uma senha onde poderá saber onde será a 
66 	área que será realizada a restauração. As doações também serão recebidas no momento do Fórum, 
67 	onde o valor estabelecido para as doações foi a partir de R$ 20,00. Terá um espaço para o UGP 
68 	Pipiripau (stand), onde todos os parceiros poderão participar, estarão dispostas bandejas com 
69 	tubetes para que a pessoas que realizarem a doação plante naquele momento uma semente. Icléa — 
70 	Emater perguntou se haverá necessidade de alguma contrapartida do produtor para recebimento 
71 	desse recurso em sua propriedade. Mas foi respondido que será como unia ação normal do projeto, a 
72 	diferença será o monitoramento da TNC. Ocorrerão visitas ao Projeto durante o Fórum e estas serão 
73 	nos dias 21/03 e 24/03. É necessário decidir quais serão as propriedades visitadas, e há a 
74 	necessidade de parceiros acompanhando a visita que fale inglês e recurso para aluguel e/ou 
75 	disponibilização de micro-ônibus e/ou van além do almoço que será oferecido durante a visita para 
76 	os participantes. Louise — ADASA comentou sobre a importância de que o produtor esteja disposto 
77 	a auxiliar no monitoramento. E a Juliana reforçou a importância da escolha da propriedade. Foi 
78 	informado pela Lícia — TNC que para o monitoramento online será fornecido somente à localização 
79 	da propriedade e não será informado nenhum dado pessoal do Produtor. E até ontem (06 de 
80 	fevereiro) já tinham R$ 3.000,00 doados para esta ação. Bento —ADASA ressaltou a importância de 
81 	escolher um produtor que esteja engajado, uma vez que pessoas do mundo inteiro estarão 
82 	acompanhando. Será realizado na propriedade escolhida para a ação semeadura de gramíneas com 
83 	mudas e a previsão é que a ação seja realizada por meio de mutirão. A propriedade que for 
84 	escolhida para sediar o Cerrado do Fórum também deverá receber a visita durante o Evento. O 
85 	Projeto Produtor de Água no Pipiripau terá espaço (stand) tanto na Vila Cidadã como na Expo. 
86 	Juliana — informou que haverá 2 horários para apresentação do Projeto durante o Fórum, sendo um 
87 	na Expo e outro na Vila Cidadã. O José Ricardo — DER informou que poderá disponibilizar 1 
88 	micro-ônibus e verificará a disponibilidade de uma van, sendo que a capacidade do micro-ônibus é 
89 	de 26 pessoas e da van em tomo de 10 a 15 , o Rossini irá verificar a disponibilidade na ANA. 
90 	Bento informou que a intenção é de abrir em torno de 30 a 50 vagas, sendo que estas devem ser 
91 	disponibilizadas somente na Expo. Rossini- questionou sobre a disponibilização de vagas para a 
92 	visita técnica na Vila Cidadã, pois nem todos possuem condições de arcar com a inscrição do 
93 	Fórum. As vagas no ônibus não devem ser um fator limitante. Com  base neste questionamento a 
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94 	Juliana respondeu que todas as saldas de campo do âmbito do GDF terão suas inscrições realizadas 

	

95 	em um único local, o Bento informou que a possibilidade de reservar algumas vagas da saída de 

	

96 	campo para alguns parceiros. Ficou estabelecido que a quantidade de vagas para a saída de campo 
97 será disponibilizada de acordo com os recursos para a atividade (ônibus e almoço). Sobre a 

	

98 	disponibilidade de interpretes, Rossini irá verificar na ANA, Bento verificará a disponibilidade na 

	

99 	ADASA, a Meia também irá verificar na 'INC e o Professor Antônio se colocou a disposição. 

	

100 	Devido o Sumar — EMATER ter que se ausentar da reunião, foi adiantado o assunto do livro, e ele 

	

101 	expos que já há a empresa vencedora da licitação, mas ainda não pode realizar o pagamento devido 

	

102 	os tramites do GDF, mas esta havendo uma conversa com a empresa para que seja executado o 

	

103 	trabalho a tempo. A Alba complementou sobre o conteúdo deste e informou sobre a possibilidade 

	

104 	da WWF e ADASA custearem algumas impressões. 

	

105 	Item "6" Exposição das atividades dos GTs. 

	

106 	GT 1 — Conservação de Solo — Rossini informou que em relação ao convênio com a Seagri, foram 

	

107 	realizadas 1200 ondulações. Em relação à execução das ações, este foi muito bem executado, sendo 

	

108 	bem avaliado por um professor referencia na área de conservação de solo, o Professor Pruski. No 
109 que diz respeito à sobra de recursos deste convênio, o mesmo foi destinado para o plantio e 

	

110 	transporte de mudas, mesmo assim ainda sobra recurso, pela Seagri esta sendo elaborada uma Nota 

	

111 	Técnica pedindo mais uma vez a renovação do convênio, para que este recurso seja utilizado para a 
112 manutenção das mudas que foram plantadas. Foi relembrado também que há o convênio com a 

	

113 	Emater onde contempla várias ações, tais como plantio com muvuca de sementes. Com  base nisso 

	

114 	acredita-se que haverá recurso para realizar alguns trabalhos. A Juliana informou que o Voltaire se 

	

115 	comprometeu em preencher a tabela de acompanhamento das ações do GT1. 
116 GT 2 — Reflorestamento - a Lara — Seagri, representando o coordenador Mac informou que o 
117 plantio de mudas se encerra essa semana e complementou sobre a importância da renovação do 

	

118 	convênio com a Ana, para que o saldo remanescente seja utilizado para a manutenção da mudas e 

	

119 	plantio. 

	

120 	GT 3 — Pagamento por Serviço Ambiental — Hudson Adasa informou que há cerca 2,5 milhões de 

	

121 	reais já empenhados em contratos. Foi ressaltada pela Juliana a necessidade de já começar a pensar 

	

122 	em mais recursos. Houve o pedido da criação de mais uma comissão de vistoria pois a TNC está 

	

123 	saindo da Comissão 2. Foi questionado se a Seagri irá continuar na composição da Comissão 1, pois 

	

124 	nas últimas não houve o comparecimento da Seagri devido as atividades do Walisson. Com  base 

	

125 	nesta discussão foi sugerido pelo Rossini a contratação de um estagiário para auxiliar nas vistorias e 

	

126 	informado que há a possibilidade de contratação de estagiário pela ANA. No que diz respeito a 
127 criação de uma nova comissão, ficou dividido da seguinte forma: Comissão 1: Ibram e Caesb, 

	

128 	Comissão 2: UnB e WWF e Comissão 3:Seagri e Sema. 
129 GT 6 — Educação Ambiental — Foi feito o relato do evento realizado no Núcleo Rural Santos 

	

130 	Dumont com a presença de cerca de 60 crianças com algumas oficinas e assinatura de contrato, 

	

131 	antes da assinatura do contrato foi feita uma explicação para os produtores sobre o contexto do 

	

132 	projeto. A realização bem sucedida do evento propõe-se que tal ação seja replicada, unir vários 

	

133 	contratos para assinatura. A Icléa sugeriu que seja feito uma Roda de Conversa com os produtores 

	

134 	para que eles possam expor suas sugestões/elogios/reclamações sobre o Projeto. 

	

135 	GT 4 — (Canal Santos Dumont) — Pedro — Caesb informou que houve uma decisão no âmbito do 

	

136 	GDF para que seja feita a readequação do projeto para o Canal, considerando o material que a 
137 Caesb pode adquiri, pois a partir do momento que o projeto se encontrar pronto, a Seagri irá 
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138 executar e a Caesb irá comprar o material. O Edvan - Seagri fez a readequação do projeto e 
139 	encaminhou para a Caesb, que está fazendo o orçamento. 
140 	GT 7 — (Comunicação) 
141 	"Assuntos Gerais" — Está havendo a eleição de representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica do 
142 	Pamaiba e seria interessante que houvesse um membro do UGP compondo este. Após sugestões de 
143 participação ficou decidido que o representante deste Comitê do IBRAM ficará representando 
144 	também o UGP. 
145 	"ACT — Participação do Pede Planta" — Não houve nenhuma objeção sobre a entrada do novo 
146 	parceiro e será assinado somente um ACT com a EMBRAPA, UnB e Pede Planta. 
147 	A próxima reunião será no dia 27 de março para avaliação do Projeto, as próximas serão nos dias 
148 	16/05, 15/08 e 07/11. 
149 
150 	Para constar, eu, Kelly Cristina Dutra da Silva, lavrei a presente ata para apreciação e aprovação. 
151 
152 	 Kelly Cristina Dutra da Silva 
153 	 ADASA 
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