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DELIBERAÇÃO Nº: 010/2014 – 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 Cimentos Planalto S.A – 

CIPLAN, CNPJ n°:00.057.240/0001-22, em virtude dos significativos impactos ambientais 

negativos e não mitigáveis causados pela implantação do “Forno de Clínquer III”, 

DELIBEROU, por unanimidade dos seus membros presentes, aprovar a proposta de 

remanejamento de parte dos recursos, no valor de R$ 210.676,62 (duzentos e dez mil 

seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), previamente destinados para o 

Parque do Areal, conforme previsto no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental 

n°100.000.001/2013 para aplicação em prestação de serviços e compra de equipamentos em 

benefício dos Parques da Sucupiras e Saburoh Onoyama, do modo que se segue: A) no Parque 

das Sucupiras, da seguinte forma: 1) Identificação visual com placas; 2) Serviços de 

Jardinagem. B) no Parque Saburoh Onoyama, da seguinte forma: 1) Identificação visual com 

placas; 2) Compra de catracas bidirecionais e instalação de sistema de controle de acesso às 

piscinas com cobertura; 3) Compra de 3 (três) cadeiras de salva-vidas; 4) Compra e instalação 

de sensor para acionamento de chuveiro que dá acesso à piscina; 5) Manutenção das áreas de 

fibra danificada ao longo da piscina. 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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