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Processo de Compensação Florestal: 391.000.038/2012 

Interessado: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA 

 

Ementa: Delibera pela aplicação dos recursos da compensação florestal em obras de infra-

estrutura nos Parques Ecológico Saburo Onoyama e Uso Múltiplo da Asa Sul, além de 

aquisição de equipamentos de informática para viabilização do Projeto Plante uma Árvore.  

 
DELIBERAÇÃO Nº: 005/2012 – CCA 

 

 
A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em Brasília no dia 23 de maio de 2012, na 

Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n° 391.000.038/2012, que trata da 

compensação florestal devida pela Direcional Taguatinga Engenharia LTDA em decorrência 

da supressão de indivíduos arbóreos durante a implantação do empreendimento denominado 

“Residencial Porto Pilar (ou Accioly)”, DELIBEROU, por unanimidade de seus membros 

presentes, aprovar em partes, a proposta apresentada pela Unidade de Compensação Florestal 

e Ambiental para aplicação dos recursos da compensação em referência, perfazendo o valor 

total de R$ 4.027.842,17 (quatro milhões vinte sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e 

dezessete centavos) em obras de infra-estrutura e reformas, incluindo a elaboração de projetos 

conforme disposto abaixo: 

1. Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul - Implantação: 

 Pista de skate; 

 Quiosques; 

 Pergolados para sombreamento natural; 

 Guarita; 

 Novo acesso junto à via L2 com estacionamento externo; 

 Iluminação foto voltaica;  

 Sinalização. 

2. Parque Ecológico Saburo Onoyama – Recuperação e reforma: 

 Lanchonete – Área da Piscina; 

 Lanchonete – Área das Quadras; 

 Sede Administrativa do Parque; 

 Vestiários e Banheiros masculinos e femininos; 

 5 Quadras Poliesportivas; 
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 Quadra de Areia; 

 Piscinas infantis e adulto; 

 Serviços externos de calçamento, pisos de madeira, mesas, bancos, entre 

outros; 

 Sinalização.  

 

3. Projeto Plante uma Árvore – Prestação de serviços e aquisição de equipamentos: 

 03 (três) totens interativos fabricados em MDF equipados com monitores 

LCD de 40” com tecnologia touch screen;  

 Desenvolvimento do conteúdo/sistema interativo em 02 idiomas; 

 Transporte São Paulo x Rio de Janeiro x Brasília. 

 

Deliberou-se ainda que a entrega dos produtos referentes ao item 3 será acompanhada pela 

Gerência de Tecnologia da Informação do Ibram – GETI/DILOG/UAG que dará o devido 

atesto de cumprimento do termo quanto aos aspectos técnicos. Um termo de Compromisso de 

Compensação Florestal será formalizado entre o Ibram e a Direcional para o estabelecimento 

dos prazos e critérios de execução da mesma. Presidiu a reunião a Sra. Renata Fortes 

Fernandes. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão Soares, Aldo César Vieira 

Fernandes, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar Salgado e Andréa Pereira Lima. 

  

 

 

 

RENATA FORTES FERNANDES  

Presidente da CCA 


