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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA
DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
- 2013 -

01

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, no auditório

02

do IBRAM, edifício sede, 2º andar, reuniram-se: RENATA FORTES FERNANDES

03

(Presidenta da Câmara de Compensação Ambiental – CCA); ALDO CÉSAR VIEIRA

04

FERNANDES (Superintendência de Licenciamento e Fiscalização – SULFI/IBRAM);

05

ALEXANDRE SAUMA DAS SILVA

06

Monitoramento e Educação Ambiental – SUPEM); ALESSANDRA DO VALLE

07

ABRAHÃO SOARES e ROGÉRIO DE CASTRO DUARTE E SILVA (Unidade de

08

Administração Geral – UAG/IBRAM); EDUARDO LUIZ DELLA ROCCA (Procuradoria

09

Jurídica

10

(Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP), além do membro da

11

Unidade de Compensação Florestal e Ambiental, na função de Secretaria Executiva

12

da CCA, SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA, para dar início aos trabalhos da segunda

do

IBRAM

-

(Superintendência de Estudos, Programas,

PROJU/IBRAM);

DALMO

RODRIGUES

DA
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SILVA

13

reunião extraordinária do ano de 2013 da Câmara de Compensação Ambiental,

14

instituída pela Instrução nº 24, de 31 de março de 2010, que teve como pauta

15

única a proposta para a alteração do Termo de Compromisso de Compensação

16

Florestal n° 100.000.003/2012 (Direcional) para que seja incluída a contratação de

17

software para atendimento a diversos Programas Ambientais, e a contratação de

18

Projeto Básico para licitação das obras no Parque Recreativo do Gama, além da

19

discussão sobre a contratação de serviço fiscalização e gerenciamento das obras

20

realizadas nos Parques a título de compensação. Verificado o quórum, foi dado

21

início aos trabalhos pela presidente da CCA, a senhora Renata Fortes Fernandes,

22

que, após leitura da pauta, propôs a retirada do item que trata da contratação de

23

consultoria para fiscalização e gerenciamento das obras dos parques com recursos

24

da compensação ambiental, justificando que está em fase de elaboração um

25

parecer jurídico que subsidiará a tomada de decisão pelo colegiado, quanto ao

26

assunto. Todos os membros concordaram com a retirada do referido item, para

27

que o tema volte a ser apreciado pela CCA apenas quando for finalizado o parecer

28

citado pela presidente da CCA. A senhora Alessandra Soares solicitou que o parecer

29

que tratará da contratação de consultoria seja encaminhado com antecedência aos

30

membros do colegiado, para que estes possam se inteirar melhor sobre o assunto.

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da CCA - 2013
CCA-IBRAM | Câmara de Compensação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente e 2
dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental

31

Na sequência, foi informado que o Termo de Compromisso de Compensação

32

Florestal tratado na pauta é o firmado entre o IBRAM e a Direcional Engenharia,

33

cujo objeto é execução de obras no Parque da Asa Sul e no Parque Saburo

34

Onoyama, e que a SUGAP sugeriu que fosse adicionada a contratação de Projeto

35

Básico para licitação das obras no Parque Recreativo do Gama. Sobre esta

36

proposta, a presidente da CCA explicou que já existe um recurso orçamentário no

37

FUNAM para implantação do Parque Prainha, entretanto ainda não existe Projeto

38

Básico para o referido Parque, o que impede que as obras sejam licitadas. A

39

presidente acrescentou que a implantação do Parque Prainha já é uma

40

reivindicação antiga da população e que os recursos de compensação florestal

41

seriam utilizados apenas para contratação do seu Projeto Básico e em outros

42

documentos necessários para a licitação das obras de implantação. Foi informado

43

ainda que o outro item da pauta é referente à contratação de software para

44

atendimento a diversos Programas Ambientais, como o Programa Plante Uma

45

Árvore, Adote Uma Nascente, Rodofauna, entre outros, de forma que o software

46

seja utilizado nos Totens interativos adquiridos pelo IBRAM para divulgar os

47

referidos programas ambientais conjuntamente. Além dos itens citados, consta

48

ainda da Pauta a solicitação da SUGAP para retirada da previsão de implantação de
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49

sinalização no Parque da Asa Sul, sob justificativa de que a sinalização de todos os

50

parques do Distrito Federal será tratada em um programa específico. A senhora

51

Alessandra Soares afirmou que a sinalização dos parques é composta de duas

52

etapas, que é a parte de projetos, que engloba o tipo de material a ser utilizado,

53

localização e etc., e a outra compreende a execução dos projetos propriamente

54

ditos, desse modo, propôs que, ao invés de suprimir totalmente a sinalização do

55

Parque da Asa Sul, fosse previsto que parte dos recursos sejam destinados à

56

execução do projeto de sinalização. Com isso, continuou a senhora Alessandra, já

57

que as inclusões propostas somam cerca de oitenta mil reais e a previsão do

58

Termo de Compromisso em debate para a sinalização do Parque da Asa Sul é de

59

aproximadamente duzentos mil reais, os cento e vinte mil reais restantes seriam

60

destinados à execução dos projetos de sinalização no referido parque. A senhora

61

Alessandra Soares destacou que os valores apresentados são estimados, não

62

cabendo ao colegiado aprová-los ou não, e que, com relação à contratação do

63

software, deve haver a especificação da quantidade de pontos de função nos

64

orçamentos, de modo que seja possível mensurá-los em relação aos custos. O

65

senhor Rogério de Castro salientou que é de fundamental importância que toda

66

documentação do sistema seja entregue ao IBRAM. A senhora Alessandra destacou

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da CCA - 2013
CCA-IBRAM | Câmara de Compensação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente e 4
dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental

67

ainda a importância de que seja prevista a possibilidade de compatibilidade do

68

software que será utilizado nos Totens interativos com o ambiente corporativo. Por

69

fim, após ampla discussão, o colegiado da Câmara de Compensação Ambiental do

70

IBRAM deliberou pela aprovação da alteração do Termo de Compromisso de

71

Compensação Florestal n° 100.000.003/2012 para inclusão da previsão de

72

contratação de Projeto Básico e outros documentos necessários à licitação das

73

obras de implantação do Parque Recreativo do Gama (Prainha); para a modificação

74

do item que se refere à sinalização do Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul para que

75

passe constar a execução de projetos de sinalização em detrimento do termo

76

sinalização, bem como contratação de software para atendimento a diversos

77

programas ambientais do IBRAM e da SEMARH. Ficou estabelecido que a empresa

78

responsável pelo fornecimento do referido software apresentará um orçamento

79

detalhado, contendo os pontos de função do sistema, para averiguação da

80

Gerência de Tecnologia da Informação do IBRAM, no que se refere as

81

funcionalidades e aos custos. Nada mais foi dito nem discutido. Eu, Samuel de

82

Jesus Silva Lima, servidor lotado na UCAF e, portanto, membro da Secretaria

83

Executiva da CCA/IBRAM, conforme disposto na Instrução n° 125, de 1° de

84

dezembro de 2011, redigi a presente ata, que lida e aprovada, segue rubricada e
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85

assinada por todos os membros que participaram da 2ª Reunião Extraordinária da

86

CCA de 2013.

RENATA FORTES FERNANDES
Presidente da Câmara de Compensação Ambiental

ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES
Unidade de Administração Geral - UAG
Membro titular

ALEXANDRE SAUMA DA SILVA
Superintendência de Estudos, Programas, Monitoramento e Educação
Ambiental – SUPEM
Membro suplente

ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES
Superintendência de Licenciamento e Fiscalização – SULFI
Membro titular

DALMO RODRIGUES DA SILVA
Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP
Membro suplente
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EDUARDO LUIZ DELLA ROCCA
Procuradoria Jurídica – PROJU
Membro titular

ROGÉRIO DE CASTRO DUARTE E SILVA
Unidade de Administração Geral – UAG
Membro Suplente

Ata da 2ª Reunião Extraordinária da CCA - 2013
CCA-IBRAM | Câmara de Compensação Ambiental do Instituto do Meio Ambiente e 7
dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental

