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DELIBERAÇÃO Nº: 009/2014 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental do IBRAM, reunida em caráter ordinário em Brasília, 

no dia 10 de junho de 2014, na Sede do IBRAM, após análise do processo n° 

391.000.313/2014, que trata da compensação ambiental devida pela VALOIS 

Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°: 00.614.750/0001-53, em virtude dos 

significativos impactos ambientais negativos e não mitigáveis causados pela implantação do 

empreendimento denominado “Residencial Jardins do Lago Quadra 1”, 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$ 161.434,45 (cento e sessenta e um mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sejam utilizados da seguinte 

forma: A) no Parque Ecológico Três Meninas, com os seguintes serviços: 1) Alimentação de 

energia elétrica e hidráulica na antiga casa do caseiro e de hospedes; 2) Complementação de 

sanitários nas edificações acima com instalação de louça e metais sanitários; 3) Solução de 

problemas recorrentes de picos de energia elétrica que causam danos a equipamentos na sede 

administrativa. B) no Parque Península do Lago Sul, com os seguintes serviços: 

1)Fornecimento e instalação de placas de comunicação visual com informações gerais e itens 

constantes do regulamento de uso da área. A SUGAP apresentará especificações técnicas e 

demais informações necessárias para a plena execução da compensação, realizando seu 

acompanhamento e atesto. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão Soares, Rejane 

Pieratti, Kemerson Fabiano de Oliveira e Pedro Luiz Cezar Salgado. 
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