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DELIBERAÇÃO Nº: 018/2013 – CCA 

 
A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em caráter extraordinário em Brasília, no dia 

13 de agosto de 2013, na Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n° 

391.001.163/2013, que trata do acompanhamento da execução da compensação ambiental 

devida pela implantação do “Condomínio Vivendas Lago Azul”, DELIBEROU, por maioria 

dos seus membros presentes, aprovar a proposta de aplicação dos recursos da compensação 

ambiental devida pelo Condomínio Vivendas Lago Azul, apresentada pela SUGAP, conforme 

Informação Técnica n°017/2013 – UCAF/PRESI, que propôs a aplicação dos recursos, 

perfazendo o valor total de R$ 167.324,43 (cento e sessenta e sete mil trezentos e vinte e 

quatro reais e quarenta e três centavos) na APA do Lago Paranoá, especificamente no Parque 

de Uso Múltiplo do Lago Norte, por meio da execução dos seguintes serviços e obras: i) 

Comunicação visual com informações sobre o regulamento de uso do Parque; ii) Reforma dos 

quiosques; iii) Implantação de bebedouro em filtro; iv) Reforma das duchas; v) Implantação 

do circuito inteligente de ginástica; vi) Reparo em instalações hidráulicas e elétricas nos 

banheiros públicos; vii)  Cercamento com alambrado. Deverá ser formalizado Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental entre o IBRAM e a Associação dos Moradores do 

Condomínio Vivendas Lago Azul para prestação dos serviços ora deliberados, contendo os 

prazos e especificações para execução plena da obrigação. Presidiu a reunião a Sra. Renata 

Fortes Fernandes. Votaram os membros Rogério de Castro Duarte e Silva, Eduardo Luiz 

Della Rocca, João Carlos Costa Oliveira e Lélia Barbosa de Souza Sá. 
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