
Memória da Reunião de instalação da Câmara de Compensação Ambiental 
 
Data – 26 de março de 2004. 
Lista de presença – anexa 
 
1. Informações 
O Senhor Secretário Goldemberg abriu a reunião discorrendo sobre a importância 
da criação da Câmara de Compensação Ambiental – CCA - bem como de suas 
atribuições. Citou exemplos de como tem encaminhado até aqui soluções para 
agilização de aplicação de recursos já disponíveis e com dificuldades de 
aplicação. O caso do bolsão 9 ( Ecovias) foi encaminhado, resubmetendo-se ao 
CONSEMA propostas com pequenas alterações do originalmente aprovado, o que  
tornou o andamento do processo exeqüível.  Essa é a orientação geral, ou seja, 
para recursos já disponíveis e que estão com algum entrave para seu uso, 
deverão ser verificadas alternativas e , se elas se distanciarem do que já aprovado 
pelo CONSEMA,  ressubmeter uma nova proposta, com as pertinentes 
justificativas. 
Foi ressaltado que hoje, os recursos resultantes de compensação ambiental não 
mais tem sido depositados em qualquer conta específica dos órgãos da SMA. Tem  
sim, ficado a cargo do empreendedor a aplicação direta dos recursos, aplicação 
esta baseada nos termos aprovados pelo CONSEMA e de acordo com a 
orientação técnica da SMA.  
.A Prof.a Suani, coordenadora da Câmara, dentre outras colocações, ressaltou 
que é orientação da SMA a determinação que cada um dos projetos em 
andamento possua um coordenador, ou gerente de projeto. Caberá ao 
coordenador de projetos, possuir todas as informações do mesmo no que diz 
respeito ao desenvolvimento técnico bem como o de seus aspectos 
administrativos.  
Destacou novamente o caso da ECOVIAS, com recursos depositados na 
Fundação Florestal, no que se refere a projetos a serem desenvolvidos pelo 
Instituto Florestal. Está sendo feita uma consulta à CJ para verificar a 
possibilidade de sub-rogação do montante depositado na FF e que seria 
repassado para administração direta pelo IF. Se possível, esta transferência 
permitiria que o IF utilizasse a verba, eliminando-se passos que no geral dificultam 
o andamento dos trabalhos 
Foi ainda informado que: 
a) A resolução que cria a Câmara determina que a mesma deve elaborar seu 

regimento interno, verificando inclusive o parecer da CJ sobre a conveniência 
de abordar certos tópicos. 



b) Já estão em andamento atividades para agilizar a aplicação de recursos 
disponíveis. Há necessidade dos órgãos da SMA verificarem as informações já 
disponíveis, para que possam ser encaminhadas ao Secretário Goldemberg. 

c) Foram encaminhados até o momento os processos relativos à ECOVIAS 
(aplicação no Parque Estadual da Serra do Mar) e também o da  Raposo 
Tavares ( DERSA e Viaoeste). Em seguida serão encaminhados outros 
processos já listados na planilha que contém o resumo de informações. 

 
2 - Próximos Passos 
2.a – Reunião com a Dr.a Silvia Helena Nogueira Nascimento, da CJ, para 
esclarecer a todo o grupo as bases legais de atuação da Câmara de 
Compensação, sustentada pela Lei no 9.985, de 18 de Julho de 2000, 
regulamentada pelo Decreto n° 4.340, de 22 de agosto de 2002. Está sendo 
agendada pela secretaria executiva. 
2.b – Elaboração de proposta de regimento interno, cuja estrutura inicial será feita 
pelo Secretário Executivo e pela representante do DAIA  Neusa Marcondes.  O Sr 
Secretário Goldemberg orienta para sermos ágeis nessa etapa de forma a não 
tornar a Câmara com feições burocráticas. Se possível, discutir e aprovar o 
regimento na próxima reunião. 
2.c – Envio, pelo Secretário Executivo, de planilha contendo os principais projetos 
a serem agilizados, para que todos os órgãos da SMA se manifestem sobre a 
correção das informações e, destacadamente, indiquem os coordenadores de 
cada projeto. O coordenador deverá pertencer ao órgão que possui a maior 
porção da verba a ser aplicada. 
 
Claudio Alonso 
Secretário Executivo da CCA 
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Nome Assinatura 

Suani Teixeira Coelho (SMA) Presente 

Claudio Darwin Alonso (SMA) Presente 

Antonio Luiz Lírio de Queiroz (CPRN) Presente 

Celso Mazottini Saes (CPRN) Presente 

Pedro José Stech (DAIA) Presente 

Neusa M. Marcondes V. de Assis (DAIA) Presente 

Marcia Calamari (DEPRN) Presente 

Primo Angelo Falzoni Neto (DEPRN) ausente 

Rosely Sztibe (CPLEA) Presente 

Martinus Filet (CPLEA) ausente 

Maria Cristina Heilig  (FF) Presente 

Sandra Aparecida Leite (FF) Presente 

Hélio Y. Ogawa (IF) Presente 

Hiroyassu  Uehara (IF) Presente 

Luiz Mauro Barbosa (IBT) ausente 

Dácio Roberto Matheus (IBT)  ausente 

Tarcísio José Montanheiro  (IG) Presente 

Hélio Shimada – (IG) Presente 

Marcelo de Souza Minelli (CRTESB –C) Presente 

Lady Virginia Tralde Meneses (CETESB –E) ausente 

Eduardo Mazzolenis (CETESB –E) Presente 
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