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Ementa: Revoga a Deliberação n° 007/2013 – CCA/IBRAM. Reprova a proposta de 

aplicação dos recursos apresentada pela SUGAP, sugerindo um estudo de viabilidade da 

aplicação na compra de veículos de apoio ao combate a incêndio. 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº: 006/2014 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM, reunida em caráter extraordinário em 

Brasília, no dia 13 de fevereiro de 2014, na Sede do IBRAM, após análise do processo n° 

391.000.093/2013, que trata da compensação ambiental devida pelo Departamento de 

Estradas e Rodagens do DF – DER/DF, CNPJ n°: 00070.532/0001-03, em virtude dos 

significativos impactos ambientais negativos e não mitigáveis causados pelas obras de 

ampliação da capacidade de tráfego da Rodovia DF – 047 (EPAR), DELIBEROU, por 

unanimidade dos seus membros presentes, revogar a Deliberação n° 007/2013 – 

CCA/IBRAM, que destinava os recursos da compensação em tela para iluminação do Parque 

do Bosque do Sudoeste, em virtude da iluminação já ter sido implantada pela CEB e; 

Reprovar a nova proposta de aplicação dos recursos apresentada pela Superintendência de 

Gestão de Áreas Protegidas - SUGAP que propunha que os recursos da compensação 

ambiental, correspondente a R$ 383.581,30 (trezentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta 

e um reais e trinta centavos) fossem aplicados na implantação de pista de caminhada no 

Parque dos Pioneiros. Em tempo, o colegiado da CCA deliberou que a UCAF estude a 

viabilidade técnica e financeira junto ao DER, verificando a possibilidade dos recursos serem 

aplicados de forma célere na aquisição de veículos de apoio ao combate a incêndios florestais, 

aprovando desta forma a aplicação dos recursos. Votaram os membros Aldo César Vieira 

Fernandes, Alessandra do Valle Abrahão Soares, Rejane Pieratti, Kemerson Fabiano de 

Oliveira e Pedro Luiz Cezar Salgado. 

 

 

 

 

RENATA FORTES FERNANDES  

Presidente da CCA 


