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DELIBERAÇÃO Nº: 005/2015 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM, reunida em caráter ordinário em Brasília, 

no dia 23 de junho de 2015, na Sede do IBRAM, após análise do processo n° 

391.001.540/2013, que trata da supressão de indivíduos arbóreos para implantação de 

parcelamento de solo localizado no SMPW Quadra 09. Conjunto 4, Lote 4, DELIBEROU, por 

unanimidade dos seus membros presentes, aprovar parcialmente a proposta de destinação de 

recursos constante no processo supracitado, ficando estabelecido que os recursos aqui 

tratados, relativos ao saldo residual da compensação devida e não paga, que totalizam R$ 

460.510,13 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e dez reais e treze centavos), sejam 

utilizados da seguinte forma: 1. No Parque Copaíbas: demolição do Mirante e construção de 

nova estrutura, mais simples que a prevista no projeto apresentado, no local; cercamento do 

Parque. 2. Revitalização do cercamento do Jardim Botânico de Brasília; 3. Aquisição de 2 

(dois) pinções para répteis, 2 (duas) caixas para transporte de animais, 2 (dois) leitores de 

coleta de dados, 1 (um) equipamento para gravação de áudio MP3; 4. Conserto de turbina, 

limpeza de intercooler e compra de baterias extras para caminhão baú; 5 Contratação de 

empresa especializada em ministrar treinamento teórico e prático para formação de instrutores 

e operadores de mini carregadeira e seus implementos; 6 Conserto de bomba injetora e 

compra de bateria para trator da ESEC-AE, e 7 Construção, instalação e adequação das bases 

das estações de monitoramento de ar. Ressalta-se que o valor total da compensação florestal 

em tela é de R$ 531.560,33 (quinhentos e trinta e um mil, quinhentos e sessenta reais e 

trinta e três centavos), dos quais foram gastos R$ 71.050,20 (setenta e um mil, cinquenta 

reais e vinte centavos), restando R$ 460.510,13 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e 

dez reais e treze centavos), os quais ficam destinados neste ato. Votaram os membros, 

Cleicyone Carlos da Silva, Luciana da Silva Pacheco, Luiz Rios, Paulo Cesar Magalhães 

Fonseca e Roger Henrique de Oliveira Souza. 
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