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DELIBERAÇÃO Nº: 017/2012 – CCA 

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

09 de outubro de 2012, na Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n° 

391.001.338/2009, que trata do acompanhamento da execução da compensação florestal 

devida pela erradicação de indivíduos arbóreos arbustivos em decorrência da implantação do 

empreendimento denominado “Setor Habitacional Mangueiral”, DELIBEROU, por 

unanimidade de seus membros presentes, aprovar a proposta de aplicação dos recursos em 

obras de infraestrutura no Parque Urbano Bosque do Sudoeste, perfazendo um valor total 

de R$ 403.868,10 (quatrocentos e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e dez centavos). 

Essa aplicação segue a proposta da Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas 

apresentado por meio do Relatório da Unidade de Compensação Florestal e Ambiental, (fls. 

171-175). De acordo com a proposta aprovada, o interessado deverá executar a compensação 

devida por meio da conclusão das obras de construção da sede administrativa, guarita de 

segurança, blocos de banheiro, além da instalação de playground e aparelhos de ginástica, 

plantio de grama e urbanização do Parque do Bosque do Sudoeste. Deverá ser formalizado 

Termo de Compromisso de Compensação Florestal entre o IBRAM e a JARDINS 

MANGUEIRAL 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, Mariana Munhoz da 

Mota, Paula Ribeiro Coelho, Pedro Luiz Cezar Salgado e Andréa Pereira Lima. 
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