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Processo de Licenciamento: 390.004.588/2007
Processo de Compensação Ambiental: 391.001.500/2012
Interessado: Direcional Engenharia LTDA
Ementa: Aprova proposta de aplicação dos recursos da compensação ambiental em obras de
reforma e revitalização das edificações do Parque Urbano do Paranoá. Formalizar Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental para execução das obras.

DELIBERAÇÃO Nº: 019/2012 – CCA

A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em caráter ordinário em Brasília no dia 08 de
novembro de 2012, na Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n°
391.001.500/2012, que trata do acompanhamento da execução da compensação ambiental
devida em decorrência de significativos impactos ambientais negativos e não-mitigáveis
gerados pela implantação do Empreendimento denominado Lake View, DELIBEROU, por
unanimidade de seus membros presentes, aprovar a proposta de aplicação dos recursos em
obras de infraestrutura e revitalização no Parque Urbano do Paranoá, perfazendo um valor
total de R$ 377.085,06 (trezentos e setenta e sete mil oitenta e cinco reais e seis centavos),
conforme listado abaixo. Essa aplicação segue a proposta da Superintendência de Gestão de
Áreas Protegidas apresentado por meio do Relatório da Unidade de Compensação Florestal e
Ambiental, (fl. 22-24).


Reforma das Edificações do Parque;



Implantação e Revitalização de equipamentos da área de lazer;



Reforma do cercamento do perímetro do Parque.

De acordo com a proposta aprovada, o interessado deverá executar a compensação devida por
meio da execução direta dos serviços listados acima. Deverá ser formalizado Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental entre o IBRAM e a Direcional Engenharia LTDA
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
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membros Alessandra do Valle Abrahão Soares, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar
Salgado e Maria Helena Vieira Fernandes.

RENATA FORTES FERNANDES
Presidente da CCA

