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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
- 2014 -

01

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, no auditório do

02

IBRAM, edifício sede, 2º andar, reuniram-se: EDUARDO LUIZ DELLA ROCCA

03

(Presidente da Câmara de Compensação Ambiental – CCA); REJANE PIERATTI

04

(Superintendência de Estudos, Programas, Monitoramento e Educação Ambiental –

05

SUPEM); ALESSANDRA DO VALLE ABRAHÃO SOARES (Unidade de Administração

06

Geral – UAG/IBRAM); KEMERSON FABIANO DE OLIVEIRA (Procuradoria Jurídica do

07

IBRAM - PROJU/IBRAM); PEDRO LUIZ CEZAR SALGADO e DALMO RODRIGUES DA

08

SILVA (Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP), além dos

09

membro da Unidade de Compensação Florestal e Ambiental, na função de

10

Secretaria Executiva da CCA, RICARDO RORIZ e SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA,

11

para dar início aos trabalhos da segunda reunião ordinária do ano de 2014 da

12

Câmara de Compensação Ambiental, instituída pela Instrução nº 24, de 31 de
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13

março de 2010, que teve como pauta os seguintes itens: 1. Compensação

14

Ambiental, processo n° 391.000.313/2014, Valois Empreendimentos Imobiliários; 2.

15

Remanejamento

16

391.000.074/2013

17

191.000.667/1995 ‒ Acampamento da Telebrasília. Verificado o quórum, foi dado

18

início aos trabalhos pelo presidente da CCA, Eduardo Luiz Della Rocca, que passou

19

a palavra ao Sr. Ricardo Roriz. O chefe da UCAF procedeu à leitura da pauta e

20

apresentou algumas informações acerca do Grupo de Trabalho instituído para

21

resolução de impasse nas compensações ambientais da TERRACAP.

22

sequência, o Sr. Ricardo Roriz apresentou informações sobre o item 1 da pauta,

23

compensação ambiental da Valois Empreendimento Imobiliários, cujos recursos,

24

conforme proposta da SUGAP, devem ser destinados ao Parques Três Meninas, em

25

Samambaia, e ao Parque Península, no Lago Sul. Após discussão sobre o citado

26

item, os membros do colegiado da CCA presentes deliberaram pela aprovação da

27

proposta da SUGAP para destinação dos recursos da compensação ambiental

28

decorrente da implantação do empreendimento Residencial Jardins do Lago

29

Quadra 1, que perfazem o total de R$ 161.434,45 (cento e sessenta e um mil,

30

quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) sejam utilizados

de
‒

recursos
CIPLAN;

da
3.

Compensação
Compensação

Ambiental
Ambiental,

‒

Processo

nº

processo

nº
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31

em obras e serviços no Parque Três Meninas e no Parque Península do Lago Sul,

32

da seguinte forma: no Parque Ecológico Três Meninas: Alimentação de energia

33

elétrica e hidráulica na antiga casa do caseiro e de hospedes; Complementação de

34

sanitários nas edificações acima com instalação de louça e metais sanitários;

35

Solução de problemas recorrentes de picos de energia elétrica que causam danos a

36

equipamentos na sede administrativa; no Parque Península do Lago Sul:

37

Fornecimento e instalação de placas de comunicação visual com informações gerais

38

e itens constantes do regulamento de uso da área. Passou-se então ao segundo

39

item da pauta, Remanejamento de recursos da Compensação Ambiental ‒ Processo

40

nº 391.000.074/2013 ‒ CIPLAN, que haviam sido destinados anteriormente para o

41

Parque do Areal. O chefe da UCAF informou que, do total destinado ao Parque do

42

Areal, sobraram duzentos e dez mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e

43

dois centavos, com os quais não foi possível a realização do cercamento do

44

referido parque, segundo orçamento apresentado pela CIPLAN. Com isso, foram

45

remanejados quinhentos mil reais da compensação ambiental destinada ao Parque

46

de Águas Claras para execução do referido cercamento, restando os duzentos e

47

dez mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos da

48

compensação ambiental da CIPLAN. A proposta da SUGAP é de que estes recursos
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49

sejam utilizados na aquisição de equipamentos e contratação de serviços para o

50

Parque Saburo Onoyama e Parque Sucupiras. Após ampla discussão dos membros

51

do colegiado, foi aprovada, por unanimidade, a proposta da SUGAP para que sejam

52

destinados duzentos e dez mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois

53

centavos, remanescentes da compensação ambiental pela implantação do Forno de

54

Clínquer III de interesse da CIPLAN, em obras e serviços nos Parques Saburo

55

Onoyama e Sucupiras, da seguinte forma: instalação de placa de sinalização, nos

56

moldes da placa do Parque do Cortado, e contratação de serviços de jardinagem

57

para Parque Sucupiras; aquisição de catracas bidirecionais e instalação de controle

58

de acesso às piscinas; aquisição de três cadeiras salva-vidas; compra e instalação de

59

sensor para acionamento de chuveiro que dá acesso às piscinas e manutenção de

60

áreas de fibra danificada ao longo da piscina, no Parque Saburo Onoyama. O chefe

61

da UCAF explicou que o item 3 da pauta, em virtude da impossibilidade de

62

apresentação do cálculo da compensação ambiental em tempo hábil para a

63

Reunião da CCA, foi retirado de pauta, restando, como item extra-pauta, a

64

compensação ambiental devida pela implantação do Condomínio Ouro Vermelho II,

65

de interesse da Cooperativa Habitacional dos Servidores do Legislativo LTDA -

66

COOPERLEG, processo n° 391.000.790/2014. O Sr. Ricardo Roriz informou que existe
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67

uma demanda apresentada pela COFIS/SULFI para aquisição de dois GPS

68

Geodésicos, os quais serão utilizados na definição das poligonais das Unidades de

69

Conservação do Distrito Federal, em atendimento a uma determinação do Tribunal

70

de Contas do Distrito Federal, sendo portanto uma demanda de todo o IBRAM. O

71

chefe da UCAF explicou ainda que a proposta encontra respaldo na legislação que

72

trata de compensação ambiental, já que a demarcação das poligonais e

73

regularização fundiária são contempladas no rol de prioridades da compensação

74

ambiental. O presidente da CCA indagou se os recursos dessa compensação

75

ambiental seriam suficientes para aquisição de um equipamento e se um

76

equipamento seria suficiente para o órgão inteiro. O Sr. Dalmo da Silva justificou

77

que são necessários dois conjuntos de GPS Geodésicos. Por fim, após ampla

78

discussão sobre o item apresentado, o colegiado da Câmara de Compensação

79

Ambiental deliberou pela aplicação dos recursos da compensação ambiental devida

80

pela COOPERLEG em decorrência da implantação do Condomínio Ouro Vermelho

81

II, no valor de R$ 167.255,33 (cento e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e

82

cinco reais e trinta e três centavos), na aquisição de dois conjuntos de GPS

83

Geodésico com sistema RTK GNSS composto por um par de Receptores Base e

84

Móvel, com seus acessórios e softwares de processamento. Na hipótese de
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85

insuficiência de recursos para aquisição de dois conjuntos de GPS, deverá ser

86

adquirido apenas um conjunto e a destinação do restante dos recursos será

87

definida pela SUGAP, com a devida motivação e conhecimento da UCAF. Nada

88

mais foi dito nem discutido. Eu, Samuel de Jesus Silva Lima, servidor lotado na

89

UCAF e, portanto, membro da Secretaria Executiva da CCA/IBRAM, conforme

90

disposto na Instrução n° 125, de 1° de dezembro de 2011, redigi a presente ata,

91

que lida e aprovada, segue rubricada e assinada por todos os membros que

92

participaram da 2ª Reunião Ordinária da CCA de 2014.
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