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das Esculturas, inserido na APA do São Bartolomeu. 

 

 

DELIBERAÇÃO Nº: 017/2013 – 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° 

391.001.154/2012, que trata do acompanhamento da execução da compensação ambiental 

devida pela implantação do “Setor Habitacional Jardins Mangueiral”, DELIBEROU, por 

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

complementares da compensação ambiental devida pela expansão do Setor Mangueiral, 

apresentada pela SUGAP, conforme Informação Técnica n°016/2013 – UCAF/PRESI, que 

propôs a aplicação dos recursos, perfazendo o valor total de R$ 1.073.675,98 (um milhão 

setenta e dois mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos) na implantação 

do Parque de Uso Múltiplo das Esculturas, que encontra-se inserido na Área de Proteção 

Ambiental – APA do São Bartolomeu, por meio da execução dos seguintes serviços e obras: 

construção da sede administrativa; construção da guarita de segurança; construção do 

anfiteatro; construção de conjunto de banheiros; construção de 1.100 m de coopervia 

pavimentada; construção de playground; instalação de circuito inteligente; instalação de 

bancos, lixeiras e bebedouros e; cercamento com alambrado. Deverá ser formalizado um 

aditivo ao Termo de Compromisso n° 100.000.005/2013 entre o IBRAM e o Mangueiral para 

o cumprimento da obrigação compensatória complementar. 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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