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Processo de Licenciamento: 190.000.448/2006
Processo de Compensação: 391.000.670/2011
Referência: Licenciamento Ambiental do Setor Habitacional Riacho Fundo II – 4° Etapa
Interessado: TERRACAP
Ementa: Delibera pela ratificação do Termo de Compromisso que visa à aplicação da
compensação ambiental no Parque do Riacho Fundo; atualização monetária do valor da
compensação; formalização de termo aditivo ao termo de compromisso.
DELIBERAÇÃO Nº: 001/2012 – CCA

A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em Brasília no dia 10 de fevereiro de 2012,
na Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n°391.000.670/2011, que trata da
execução da compensação ambiental referente à implantação do empreendimento denominado
“Setor Habitacional Riacho Fundo II – 4° Etapa”, de interesse da TERRACAP,
DELIBEROU, por unanimidade de seus membros presentes, aprovar na íntegra, a proposta do
relator SAMUEL DE JESUS LIMA E SILVA de ratificar o Termo de Compromisso de
Compensação Ambiental n° 200.000.015/2009, firmado entre o IBRAM e a TERRACAP que
visa a aplicação dos recursos da compensação ambiental na elaboração de projetos e execução
de obras de infraestrutura no Parque Ecológico e Vivencial do Riacho Fundo, mas
especificamente na instalação de playground, circuito inteligente, ponto de encontro
comunitário, reforma da sede e complementação da cerca, até o limite do valor calculado para
a compensação de acordo com detalhamento a ser apresentado pela Superintendência de
Áreas Protegidas. O valor da compensação deverá ser atualizado monetariamente conforme
índice aprovado pela CCA e um termo aditivo ao termo de compromisso vigente será
formalizado indicando a forma de execução da compensação. Presidiu a reunião a Sra. Renata
Fortes Fernandes. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão Soares, Paula Ribeiro
Coelho, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar Salgado.
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