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DELIBERAÇÃO Nº: 012/2012 – CCA 

 
A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em Brasília no dia 23 de agosto de 2012, na 

Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n° 391.001.019/2012, que trata do 

acompanhamento da execução da compensação ambiental devida em decorrência de 

significativos impactos ambientais negativos e não-mitigáveis gerados pela implantação de 

obras na DF-150 de interesse do DER/DF, DELIBEROU, por unanimidade de seus membros 

presentes, aprovar a proposta de aplicação dos recursos em obras de infraestrutura, mais 

especificamente na construção de pista de caminhada, pista de skate, conjunto de ginástica 

para a terceira idade, complementação de cercamento e praças de convivência com bancos de 

contemplação e conjunto de lixeiras, no Parque Ecológico das Garças, perfazendo um valor 

não superior a R$ 1.372.820,90 (um milhão, trezentos e setenta e dois mil, oitocentos e vinte 

reais e noventa centavos), conforme proposta da Superintendência de Gestão de Áreas 

Protegidas e Relatório da Unidade de Compensação Florestal e Ambiental, de 22 de agosto de 

2012 (fls. 20-24). Cabe ressaltar que no referido Relatório havia a previsão de construção de 

02 (dois) conjuntos de banheiros. No entanto, por decisão dos membros da Câmara, essa 

proposta de aplicação dos recursos foi rejeitada por já haver previsão de instalação dos 

banheiros por meio de recursos orçamentários. Deverá ser formalizado entre o IBRAM e o 

DER/DF Termo de Compromisso de Compensação Ambiental para prestação dos serviços ora 

deliberados, contendo os prazos e especificações para execução plena da obrigação. Presidiu a 

reunião a Sra. Renata Fortes Fernandes. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão 

Soares, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar Salgado e Andréa Pereira Lima. 
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