
 

Câmara de Compensação Ambiental - CCA
 

Local Sala de Reunião do CONSEMA Data: 22/04/2004 Início: 09:30 h Término: 12:00 h 

Lista de PARTICIPANTES 

 

SIGLA Titular  Suplente  

SMA Suani Teixeira Coelho P   

SMA Cláudio Darwin Alonso  P   

CPRN Antonio Luiz Lima de Queiroz P Celso Mazottini Saes A 

DAIA Pedro José Stech P Neusa Marcondes de Assis P 

DEPRN Márcia Calamari P Primo Ângelo Falzoni Neto P 

CPLEA Rosely Sztibe P Martinus Filet P 

FF Maria Cristina Heilig P Sandra Aparecida Leite P 

IF Hélio Y. Ogawa  P Hiroyassu Uehara P 

IBT Luiz Mauro Barbosa P Dácio Roberto Matheus P 

IG Tarcísio José Montanheiro P Hélio Shimada A 

CETESB-C   Marcelo de Souza Minelli P 

CETESB-E Lady Virgínia Tralde Meneses P Eduardo Mazzolenis A 

P – Presente 

A – Ausente 

 

RESUMO DA REUNIÃO 
I - Exposição pela chefia da Consultoria Jurídica da Pasta, Dra. Silvia Helena, dos fundamentos 
legais que ensejaram a Resolução do Secretário, criando a referida CCA. Nesta exposição 
ficou destacado que: 

• A compensação será sempre exigida quando uma atividade ou empreendimento que se 
credencia ao licenciamento tem que fazê-lo por intermédio de um EIA/RIMA. 

• O mínimo que será aplicado com o valor de compensação é de 0,5% do valor total 
despendido para a implantação do empreendimento.  

• O acréscimo a esse valor mínimo (+ de 0,5%) terá que ser motivado tecnicamente e 
também só pode ser aplicado dentro dos critérios estabelecidos no Decreto Federal n.º 
4340/2002.  

• Os valores dessa compensação ambiental serão aplicados sempre em UCs de 
Proteção Integral e quando, na área de influência do empreendimento ou atividade, se 



constatar também a existência de UCs de uso sustentável, os valores deverão se 
divididos proporcionalmente aos impactos que as mesmas estão sujeitas. Observe-se 
que sempre haverá um percentual, mesmo que mínimo, que caberá a uma UC de 
proteção integral mesmo que ela esteja localizada em área distante e sem qualquer 
relação com o empreendimento. A compensação deve ser entendida como um "plus" 
que se deve ao meio ambiente, cuja exigência de compensação privilegia as áreas de 
florestas protegidas pelo Estado. 

• Quando uma verba de compensação é insuficiente para ser escalonada pelos critérios 
legais, passa para o item posterior e assim sucessivamente até que haja adequação 
entre valor disponibilizado e ação proposta. 

Quando o valor da compensação vai ser aplicado em regularização fundiária e no caso, do 
empreendedor ser o responsável pela aquisição das terras, é necessário que a CCA convide a 
PPI (Dr. Pedro Ubiratan) para que seja decidido o mecanismo legal de se fazer essa aquisição 
e da posterior transferência dos bens ao Estado. O Termo de Compromisso que o 
empreendedor assinará e que contempla o preconizado pela PPI será analisado e aprovado 
pela CJ. 

Os técnicos do Sistema que opinam sobre licenciamento tem que utilizar corretamente dois 
conceitos. Assim: 

a) Mitigação é toda ação, programa ou projeto que conseguem evitar ou minimizar os impactos 
de um empreendimento ou atividade, no todo ou em parte. A mitigação deve ser uma obrigação 
do empreendedor, e o DAIA pode exigi-la independente do custo que possa, na mitigação, o 
empreendedor arcar com os custos sem qualquer interferência do órgão ambiental (Ex.: 
remoção de população afetada, melhoria em malha viária, implantação de cortina vegetal anti-
ruído, construção de escola ou posto de saúde para completar a infra-estrutura municipal, etc.). 

b) As medidas compensatórias são para os impactos não mitigáveis e os valores determinados 
para elas só poderão ser aplicadas nas UCs, com o controle dos valores pelos órgãos 
ambientais. 

Observação – Esta ata não foi revista pela Dra. Silvia Helena e algumas incorreções 
podem estar presentes. Pode portanto, não representar com rigor o pensamento exposto. 
Solicitaremos revisão e, caso necessário, faremos alterações adequadas. 

 

II - Após a apresentação da Dr. Silvia Helena, passou-se à discussão do regimento interno, que 
é apresentado em arquivo anexo. 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 

Data  Hora  Local  

 

Nome 

NEUSA MARIA MARCONDES V. ASSIS 

Assinatura Data 

23/04/2004 
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