
um ponto de descarga no córrego Ribeirão Cachoeirinha, referente ao sistema de drenagem
urbana que atenderá o empreendimento Le Grand Jardin, Jardim Botânico, Brasília-DF,
Bacia Hidrográfica Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Ribeirão Cachoeirinha.
Processo SEI nº 00197-00001575/2022-02.
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ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO
DE RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS)

PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO
- LOTES 1 A 7

Ao dia onze de agosto de 2022, 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 AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS) para PARCELAMENTO
DE SOLO URBANO, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento
denominado SETOR COMERCIAL JARDIM BOTÂNICO - LOTES 1 A 7, localizado na
Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII/DF, PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 00391-00002385/2020-17, TIPO DE LICENÇA:
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADO (LAS), TIPO DE ATIVIDADE:
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, INTERESSADO/EMPREENDEDOR:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DO DISTRITO FEDERAL – TERRACAP. Empresa Responsável pela Elaboração do
Estudo/Relatório: Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda. A Audiência Pública foi aberta
pelo Superintendente de Licenciamento Ambiental, ALISSON SANTOS NEVES, o qual
presidiu e iniciou com as boas vindas e apresentação dos tramites da audiência pública, em
especial sobre o 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 e
demais normas ambientais, em virtude das medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente do novo coronavírus estabelecidas pelo Governo do Distrito
Federal, bem como em virtude de maior participação popular sendo realizada neste formato.
Após as orientações iniciais, foi dada a palavra a Sra. Amanda Andrade, Engenheira
Florestal e representante da consultoria ambiental, para apresentação pessoal e exposição
inicial técnica do estudo ambiental. Respeitando o tempo previsto, a exposição técnica
abordou os principais pontos do estudos, 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, o intervalo de
quinze minutos previsto na norma. Finalizado este intervalo, a audiência foi retomada pelo
presidente da mesa, que mais um vezes reforçou sobre os tramites legais para participação
dos interessados na audiência pública. Ocorreu o encaminhamento das
manifestações/contribuições à mesa, onde foi realizada a leitura e o encaminhamento das
respostas pela mesa, contando ainda com a participação da Sra. Bianca, engenheira de
projetos da TERRACAP e pelo SR. Paulo da GEMAM/TERRACAP. Após o periodo de
encaminhamento de todas as manifestações/contribuições, foi realizado o encerramento da
audiência seguindo os trâmites legais. 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, dentro do prazo de dez dias.
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. 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 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
previsto.

ATA SUCINTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE RELATÓRIO

DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI)
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - SÍTIO AROEIRA, LOCALIZADO

NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA FERCAL – RA XXXI
Ao dia vinte e três de agosto de 2022, 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 DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI) para
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, referente ao licenciamento ambiental do
empreendimento denominado Sítio Aroeira, localizado na Região Administrativa da Fercal
– RA XXXI, PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL: 00391-00011791/2018-
48, TIPO DE LICENÇA: LICENÇA PRÉVIA - LP, TIPO DE ATIVIDADE:
PARCELAMENTO DE SOLO URBANO, INTERESSADO/EMPREENDEDOR:
GUSTAVO CARVALHO DE VASCONCELOS. Empresa Responsável pela Elaboração do
Estudo/Relatório: Geo Lógica Consultoria Ambiental Ltda. A Audiência Pública foi aberta
pela Assessora de Licenciamento Ambiental, NATHÁLIA ALMEIDA, a qual presidiu e
iniciou com as boas vindas e apresentação dos tramites da audiência pública, em especial
sobre o 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 e demais
normas ambientais, em virtude das medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal,
bem como em virtude de maior participação popular sendo realizada neste formato. Após as
orientações iniciais, foi dada a palavra a Sra. Verena Felipe Mello, responsável pela
apresentação do estudo na audiência, engenheira Florestal, consultora técnica e
representante da consultoria ambiental, para apresentação pessoal e exposição inicial
técnica do estudo ambiental. Respeitando o tempo previsto, a exposição técnica abordou os
principais pontos do estudos, 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, o intervalo de quinze minutos previsto
na norma. Finalizado este intervalo, a audiência foi retomada pelo presidente da mesa, que
mais um vezes reforçou sobre os tramites legais para participação dos interessados na
audiência pública. Não ocorreu o encaminhamento das manifestações/contribuições à mesa,
sendo assim realizado o encerramento da audiência seguindo os trâmites legais. 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, dentro do prazo de dez dias. 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. 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 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 previsto.

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA Nº 323, DE 24 DE AGOSTO DE 2022
Altera a Portaria nº 72, de 1º de abril de 2022, que dispõe sobre a Comissão da Medalha do
Mérito da Defensoria Pública do Distrito Federal.
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, no exercício das atribuições previstas no artigo 114, da Lei Orgânica do Distrito
Federal; nos artigos 97-A, incisos II e III, 99 e 100, da Lei Complementar nº 80/1994; nos artigos
9º, incisos IV a VII, e 21, incisos I, XIII e XVIII, da Lei Complementar Distrital nº 828/2010,
alterada pela Lei Complementar nº 908/2016, resolve:
Art. 1º Fica alterado o art. 2º da Portaria nº 72, de 1º de abril de 2022, que passará assim dispor:
"Art. 2º A Comissão da Medalha do Mérito da Defensoria Pública do Distrito Federal será
composta pelos(as) seguintes Defensores(as) Públicos(as) do Distrito Federal:
I - Defensor(a) Público(a)-Geral, na condição de Presidente;
II - Primeiro(a) Subdefensor(a);
III - Segundo(a) Subdefensor(a);
IV - Corregedor(a)-Geral;
V - Coordenador(a) da Assessoria Especial;
VI- Chefe de Gabinete da Defensoria Pública-Geral
VII - Diretor(a) da Escola da Defensoria do Distrito Federal - EASJUR;
VIII - Presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Distrito Federal -
ADEP/DF"
Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições da Portaria nº 72, de 1º de abril de 2022, publicada
no DODF nº 64, pág. 17.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CELESTINO CHUPEL

PORTARIA Nº 350, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL, nos termos do art. 134, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal; art. 114, §1º, da
Lei Orgânica do Distrito Federal; art. 2º, § 7ª, da Emenda à Lei Orgânica nº 61/2012; e no
uso das atribuições que lhe conferem os artigos 97-A, incisos III e VI, e 100, da Lei
Complementar Federal nº 80/94, e nos artigos 8º, 9º, incisos VII e XV, e 21, incisos I e
XIII, da Lei Complementar Distrital nº 908/2016, que promoveu alterações na Lei
Complementar Distrital nº 828/2010 e Lei Complementar nº 840/2011, resolve:
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