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DELIBERAÇÃO Nº: 005/2014 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM, reunida em caráter extraordinário em 

Brasília, no dia 13 de fevereiro de 2014, na Sede do IBRAM, após análise do processo n° 

391.000.202/2014, que trata da compensação ambiental devida pela Urbanizadora 

Paranaoazinho S/A CNPJ n° 09.615.218/0001-25, em virtude dos significativos impactos 

ambientais negativos e não mitigáveis causados pela implantação do empreendimento 

denominado Parcelamento de Solo Urbano Paranoazinho, DELIBEROU, por unanimidade 

dos seus membros presentes, aprovar a proposta apresentada pela Superintendência de Gestão 

de Áreas Protegidas - SUGAP para que os recursos da compensação ambiental,  

correspondente a R$ 1.332.035,56 (um milhão trezentos e trinta dois mil, trinta e cinco reais e 

cinqüenta e seis centavos), sejam utilizados da seguinte forma: 1) Revitalização do 

cercamento e demais serviços na REBIO da Contagem com vistas a sua preservação, 

conforme determinação do ICMBio, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 2) 

Aplicar o restante, que monta em R$ 1.132.035,36 (um milhão cento e trinta dois mil, trinta e 

cinco reais e cinqüenta e seis centavos)  na elaboração de projetos e execução de obras e 

serviços com vistas à segunda etapa de implantação do Parque Recreativo do Setor “O”, 

localizado na Região Administrativa de Ceilândia. A SUGAP definirá os equipamentos a 

serem instalados e os serviços a serem executados pela UPSA, a partir do plano de uso e 

projeto de implantação do Parque. Votaram os membros Aldo César Vieira Fernandes, 

Alessandra do Valle Abrahão Soares, Rejane Pieratti, Kemerson Fabiano de Oliveira e Pedro 

Luiz Cezar Salgado. 
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