
b) incluir parecer técnico que possa subsidiar futura Decisão deste Conselho, no sentido de
se dispensar a atividade de licenciamento ambiental ou enquadrá-la no rito do
licenciamento ambiental simplificado.
II. Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA
Secretária Executiva

DECISÃO Nº 15, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
A PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL,
Substituta, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 7º, inciso XI, do
Decreto nº 38.001, de 07 de fevereiro de 2017, que aprova o Regimento Interno do
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - CONAM/DF, com a redação dada pelo
Decreto nº 41.420, de 03 de novembro de 2020 e, de acordo com as deliberações da 156ª
Reunião Ordinária do Conselho, decide:
I. Constituir Grupo de Trabalho - GT, para estudar e apresentar ao plenário minuta de
revisão da Resolução CONAM nº 003/2006, que disciplina o uso do lodo de esgoto, em
conformidade com as modificações trazidas pela Resolução CONAMA nº 498/2020 e a
fundamentação técnica apresentada no processo nº 00092-00000430/2021-82.
II. O Grupo de Trabalho terá a seguinte composição:
1. Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA/DF;
2. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SO/DF;
3. Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do
Distrito Federal - SEAGRI/DF;
4. Instituto Brasília Ambiental – IBRAM/DF;
5. Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal -
ADASA;
6. Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB;
7. Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal - FAPE/DF; e
8. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES/DF.
III.O Grupo de Trabalho será coordenado pela Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - ABES/DF.
IV. O GT deverá concluir seus trabalhos no prazo de quatro meses a contar da realização
da primeira reunião.
V. O Grupo de Trabalho poderá convidar especialistas e órgãos técnicos afetos ao tema, a
fim de contribuir com as discussões.
VI. Publique-se.

MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA
Secretária Executiva

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO RELATÓRIO DE IMPACTO
DE VIZINHANÇA – RIVI

PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - LA TORRE MEIRELES
Aos vinte e três dias do mês de setembro 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 LA TORRE MEIRELES,
localizado na Gleba objeto da matrícula 48.169. Setor Meireles, Santa Maria – RA,
PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 00391-00003099/2020-61,
TIPO DE LICENÇA: LICENÇA PRÉVIA - LP, TIPO DE ATIVIDADE:
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, INTERESSADO/EMPREENDEDOR:
LA TORRE - CLUBE DA CULTURA E LAZER LTDA. Empresa Responsável pela
Elaboração do Estudo/Relatório:ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E
CONSULTORIA LTDA. A Audiência Pública foi aberta pelo Chefe da Assessoria
Técnica da SULAM, Antonio Terra, às 19h, o 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
realizada a apresentação dos principais pontos do regulamento da audiência pública
virtual, do formato e dos canais de participação, bem como das etapas da audiência
pública. Após estas considerações, passou a palavra ao Sr. André Luiz da Silva
Moura, responsável técnico pela apresentação do RIVI, para a apresentação dos
estudos ambientais e início da exposição técnica. A apresentação abordou os
principais pontos do estudo, o diagnóstico ambiental da área do empreendimento,
sua proposta de projeto e implantação, seus aspectos e impactos ambientais e, por
fim, as medidas mitigadoras propostas. Após a exposição, foi respeitado o intervalo
de quinze minutos, conforme o formato proposto. Finalizado este intervalo, a
audiência foi retomada pelo servidor Antonio Terra, onde ocorreu a leitura dos
questionamentos e as devidas respostas por parte da empresa responsável pelo
estudo ambiental. Após o término da participação e das respostas, foi dada a

palavra ao servidor Antonio Terra para o encerramento da audiência, o que
ocorreu as vinte horas e trinta e três 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 participação após o encerramento da
audiência. Respeitado o prazo de dez dias, não foram encaminhadas novas
contribuições e participações sobre a audiência pública. As instruções relativas
aos canais de transmissão e respectivos 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. Esta 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
partir 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. CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Presidente.

ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

COMPLEMENTAR (RIAC)
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - QNR 06

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 RELATÓRIO DE
IMPACTO AMBIENTAL COMPLEMENTAR (RIAC) para PARCELAMENTO
DE SOLO URBANO, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento
denominado QNR 06, localizado na QNR 06 DA REGIÃO ADMINISTRATIVA
DE CEILÂNDIA/DF, RA IX, PROCESSO DE LICENCIAMENTO
AMBIENTAL: 00391-00002750/2019-41, TIPO DE LICENÇA: LICENÇA
PRÉVIA - LP, TIPO DE ATIVIDADE: PARCELAMENTO DE SOLO URBANO,
INTERESSADO/EMPREENDEDOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB. Empresa Responsável
pela Elaboração do Estudo/Relatório:INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL
LTDA - IGMA CONSULTORIA. A Audiência Pública foi aberta pelo
Superintendente da SULAM, Alisson Neves, às 19h, o 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 realizada a apresentação dos principais pontos do regulamento da
audiência pública virtual, do formato e dos canais de participação, bem como das
etapas da audiência pública. Após estas considerações, passou a palavra a Sra.
Jéssica Brandão Borges, responsável técnico pela apresentação do RIAC, para a
apresentação dos estudos ambientais e início da exposição técnica. A
apresentação abordou os principais pontos do estudo, o diagnóstico ambiental da
área do empreendimento, sua proposta de projeto e implantação, seus aspectos e
impactos ambientais e, por fim, as medidas mitigadoras propostas. Após a
exposição, foi respeitado o intervalo de quinze minutos, conforme o formato
proposto. Finalizado este intervalo, a audiência foi retomada pelo servidor
Alisson Neves, onde ocorreu a leitura dos questionamentos e as devidas respostas
por parte da empresa responsável pelo estudo ambiental. Após o término da
participação e das respostas, foi dada a palavra ao servidor Alisson Neves para o
encerramento da audiência, o que ocorreu as vinte horas e trinta e três 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
participação após o encerramento da audiência. Respeitado o prazo de dez dias,
não foram encaminhadas novas contribuições e participações sobre a audiência
pública. As instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos
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. Esta 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 partir 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. CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO
SANTOS, Presidente.

PÁGINA 18 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 189, QUARTA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

ugo.andreazzi
Destacar

ugo.andreazzi
Destacar




