
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL

Unidade de Compensação Ambiental e Florestal

 

Processos de Compensação Ambiental: 0391-002769/2016

Processos de Licenciamento: 0391-000569/2013

Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF)

Valor total da Compensação Ambiental: R$ 18.136.743,40

Valor total destinado: R$ 9.188.504,03

Empreendimento: Itapoã Parque

 

DELIBERAÇÃO Nº: 016/2020 – CCAF

 

Delibera pela revogação da Deliberação
nº 14/2020, com a consequente
repris nação da Deliberação nº
24/2018; re rada da des nação para o
custeio, instalação e manutenção por dois
anos, de 8 (oito) estações completas de
monitoramento da qualidade do ar no
Distrito Federal; des nação para
implantação do Parque Prainha (Gama); e
des nação para o custeio dos projetos
denominados "Alometria no cerrado do
Distrito Federal" e “Inventário florestal da
arborização urbana do Distrito Federal".

 

A Câmara de Compensação Ambiental e Florestal do Distrito Federal, reunida em caráter ordinário em
Brasília, no dia 27 de novembro de 2020, em ambiente virtual por meio da plataforma digital Google
Meet, após análise dos documentos constantes dos processos SEI-GDF nº  00391-00004633/2020-56 e
00391-00004623/2020-11, que tratam de propostas de aplicação de recursos de compensação
ambiental devida pela CODHAB, CNPJ nº 09.335.575/0001-30, considerando os impactos oriundos da
implantação do Parcelamento de Solo Urbano denominado Itapoã Parque, DELIBEROU, por

unanimidade de seus membros presentes, pela revogação da Deliberação no 14/2020 - CCAF, com a
consequente repris nação da Deliberação nº 24/2018 - CCAF, re rada da des nação para o custeio,
instalação e manutenção por dois anos, de 8 (oito) estações completas de monitoramento da
qualidade do ar no Distrito Federal, e aprovação da mudança da des nação de parte da referida
compensação ambiental, cujos recursos passam a ser des nados da seguinte forma: I - custeio de
ações relacionados à implantação do Parque Prainha (Gama), conforme processo nº 00391-
00004633/2020-56, no valor es mado de R$ 759.587,46; II - custeio dos projetos denominados
"Alometria no cerrado do Distrito Federal" e “Inventário florestal da arborização urbana do Distrito
Federal", conforme processo nº 00391-00004623/2020-11, cujos custos es mados são de R$
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437.137,41 e R$ 491.779,16, respec vamente, e III - Custeio do projeto "Restruturação da Reserva da
Biosfera, nos termos previstos na Deliberação nº 024/2018 (16281599).   

Votaram pela aprovação os membros: Thúlio Cunha Moraes, Ricardo Roriz, Humberto Bernardo Valli
Nahum Wanderley, Rejane Piera , Heloísa do Espírito Santo Carvalho, Rodrigo Augusto Ribeiro de
Souza, Maurício Laxe e Pedro Henrique Zuchi da Conceição.

 

THÚLIO CUNHA MORAES

Presidente da CCAF

Documento assinado eletronicamente por THULIO CUNHA MORAES - Matr.0263918-1,
Secretário(a)-Geral do Instituto Brasília Ambiental, em 02/12/2020, às 11:28, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 51705269 código CRC= 266AB2F1.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"
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