GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental – IBRAM
Câmara de Compensação Ambiental

Processo de Compensação Florestal: 391.000.010/2011
Interessado: CEB
Ementa: Delibera pela aplicação dos recursos da compensação florestal na implantação de
sistema de iluminação convencional no Parque Ecológico Ezechias Heringer e supletivamente
no Parque Ecológico de Águas Claras; solicita manifestação da PROJU quanto ao aspecto
legal.
DELIBERAÇÃO Nº: 006/2012 – CCA

A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em Brasília no dia 23 de maio de 2012, na
Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n° 391.000.010/2011, que trata da
compensação florestal devida pela Companhia Energética de Brasília - CEB em decorrência
da supressão de indivíduos arbóreos durante a implantação de diversos empreendimentos de
sua responsabilidade DELIBEROU, por unanimidade de seus membros presentes, aprovar em
partes, a proposta apresentada pela Unidade de Compensação Florestal e Ambiental para
aplicação dos recursos da compensação em referência, perfazendo o valor total de R$
498.167,23 (quatrocentos e noventa e oito mil cento e sessenta e sete reais e vinte três
centavos) na implantação de sistema de iluminação convencional além de ações correlatas à
melhoria dos quadros de energia dos Parques Ecológico Ezechias Heringer e Ecológico Águas
Claras incluindo a elaboração dos projetos elétricos. Deliberou-se ainda que a Procuradoria
Jurídica do Ibram deverá manifestar-se quanto aos aspectos jurídicos legais da execução da
compensação da forma ora deliberada. Após aval da PROJU, um termo de Compromisso de
Compensação Florestal será formalizado entre o Ibram e a CEB para o estabelecimento dos
prazos e critérios de execução da mesma. No caso de parecer desfavorável da PROJU, o caso
em tela deverá ser pautado na próxima reunião da CCA para nova deliberação.

Presidiu a

reunião a Sra. Renata Fortes Fernandes. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão
Soares, Aldo César Vieira Fernandes, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar Salgado e
Andréa Pereira Lima.
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