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Aos doze dias do mês de janeiro de 2021, por meio de evento remoto com transmissão ao vivo pelo
Canal do YouTube do Brasília Ambiental, o INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL - IBRAM/DF realizou a Audiência Pública
VIRTUAL de apresentação e discussão do ESTUDO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – RIVI
para PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento
denominado Âncora – Etapa 01 e do empreendimento denominado Âncora – Etapa 02, localizada em
área desmembrada da Fazenda Santa Bárbara (matrícula do imóvel nº 151.220) e matrícula do imóvel
nº 161.639, Região Administra va - RA do Jardim Botânico JB/DF,  RA-XXVII, PROCESSOS DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: nº 00391-00000606/2018-90 e nº 00391-00005201/2019-29, TIPO DE
LICENÇA: LICENÇA PRÉVIA, TIPO DE ATIVIDADE:  PARCELAMENTO DE SOLO
URBANO, INTERESSADO/EMPREENDEDOR: ÂNCORA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS S/A. Empresa
Responsável pela Elaboração do Estudo/Relatório: GEO LÓGICA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. A
Audiência Pública foi aberta pela Chefe da Assessoria Técnica - Subs tuta da SULAM, Natália dos
Anjos, às 19h, a qual presidiu a Audiência e iniciou com as boas vindas e apresentação da audiência
pública, em especial sobre o novo formato online, com base na  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27, DE 06
DE AGOSTO DE 2020, e na RESOLUÇÃO Nº 494, DE 11 DE AGOSTO DE 2020, em virtude das medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus estabelecidas
pelo Governo do Distrito Federal. Após as palavras iniciais, foi dada a palavra ao Superintendente de
Licenciamento - Subs tuto Srº Raphael Macedo, para apresentação dos principais pontos do
regulamento da audiência pública virtual, do formato e dos canais de par cipação, bem como das
etapas da audiência pública. Após estas considerações, passou a palavra para Paula Romão De
Oliveira De França, Coordenador do RIVI, para a apresentação da exposição técnica do estudo.
Considerando que apresentação do estudo versou sobre 2 (dois) empreendimentos, a exposição
técnica foi realizada sem os intervalo que quinze minutos com obje vo de dar mais celeridade a
apresentação, onde foi abordado os principais pontos do estudos, o diagnós co ambiental das áreas
dos empreendimentos, suas propostas de projetos e implantações, seus aspectos e impactos
ambientais e por fim as medidas mi gadoras propostas. Após a exposição conforme o formato
proposto, a audiência foi retomada pelo presidente da mesa, Natália dos Anjos, onde ocorreu a leitura
dos ques onamentos e as devidas respostas por parte da empresa responsável pelo estudo
ambiental. Após o término da par cipação e das respostas, foi retomada a palavra pela
presidente para o encerramento da audiência, o que ocorreu as vinte horas e vinte minutos. O vídeo
da audiência pública fica disponível no canal do YouTube do Brasília Ambiental para poder ser
acessado posteriormente, bem como as instruções para par cipação após o encerramento da
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audiência, dentro do prazo de dez dias. Respeitado o prazo de dez dias, não foram encaminhadas
novas contribuições e par cipações sobre a audiência pública. As instruções rela vas aos canais de
transmissão e respec vos procedimentos para acesso foram divulgadas previamente, no prazo mínimo
de 5 (cinco) dias de antecedência da data de realização da audiência pública, no endereço eletrônico
www.ibram.df.gov.br e ficam disponíveis após o encerramento da Audiência Pública para aqueles que
quiserem acessar posteriormente. Os estudos e a documentação podem ser acessados por meio do
endereço eletrônico www.ibram.df.gov.br. A ata sucinta deverá ser anexada ao processo de
licenciamento ambiental e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal e no site do BRASÍLIA
AMBIENTAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a par r da data de realização da audiência
pública. A ata completa deverá ser anexada ao processo de licenciamento e publicada no site do
BRASÍLIA AMBIENTAL, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data de realização da
audiência pública. A Audiência pública transcorreu de maneira adequada e de acordo com o
regulamento.  

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS PAIM TERRA - Matr.0184072-X,
Chefe da Assessoria Técnica de Licenciamento, em 11/02/2021, às 10:48, 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= 54716108 código CRC= B215AE03.
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