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C:Diversos/Ata de Reunião 

Local 
Gabinete SMA   

Data 
19/01/05 

Início 
09:30 h 

Término 
  12:00 h 

  

Assunto 
              7ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental - CCA 
  

 

  PARTICIPANTES  -  LISTA DE PRESENÇA 
  
 
                       TITULAR - SIGLA/NOME             SUPLENTE 

  
  

SMA Suani Teixeira Coelho  -     

SMA Claudio Darwin Alonso P     

CPRN Antonio Luiz Líma de Queiroz  - Celso Mazottini Saes  P 

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 - 

FF Maria Cristina Heilig  P- Sandra Aparecida Leite - 

IF Hélio Y. Ogawa  P Hiroyassu  Uehara P 

IBT Luiz Mauro Barbosa  - Dácio Roberto Matheus  P 

IG Tarcísio José Montanheiro P Hélio Shimada - 

CETESB-C    - Marcelo de Souza Minelli  - 

CETESB-E Lady Virgínia Tralde Meneses - Eduardo Mazzolenis  - 

CONSEMA Paulo Nogueira Neto -   

OUTROS PARTICIPANTES

DAIA Liliana Calati Grandi 

DAIA Maria Cristina Poletto 

  
P - Presente 
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ITENS DE PAUTA. 
1 – Abertura. 
Exposição pelo secretario executivo da CCA Cláudio  Alonso , das discussões ocorridas 
no grupo técnico do CONAMA, para a elaboração de proposta que define critérios para o 
estabelecimento dos valores (%) a serem exigidos pela compensação ambiental. 
2 – Análise de Processos: 

a-  Implantação de Usina de Açúcar e Álcool COPLASA. 
Foi consenso, entre membros da CCA, que as propostas de compensação ambiental 
apresentadas pelo empreendedor não atendem aos requisitos determinados pela Lei 
Federal n. 9.985 (18/07/2000) regulamentada pelo decreto 4.340 (22/08/2002) e 
operacionalizadas pela Diretriz N.1 da CCA “ Exigências para compensação ambiental”. 
 Assim sendo, o DAIA deverá comunicar ao empreendedor/consultor para apresentar 
novo estudo que deve conter o levantamento, resultante inclusive de pesquisa de campo, 
de outras unidades de conservação, inclusive municipais, que sejam representantes do 
bioma da região do empreendimento ou se localizem na Unidade de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos - UGRHI onde o mesmo está inserido. Ao ser cumprida essa exigência, 
a proposta será enviada à CCA para decisão 

b- Loteamento Santa Cecília – Município de Itu.. 
Foi discutida a proposta do empreendedor e os membros da CCA chegaram seguinte 
decisão: 
Do total da compensação de R$46.552,20, correspondente a 0,5% dos custos totais do 
empreendimento, será destinado à APA Municipal de Braiaiá o valor de R$40.000,00, 
para elaboração de Plano de Manejo.  Para Estação Ecológica de Ibicatú para 
complementar seu Plano de Manejo, foi atribuído o valor de R$6.552,20. 
Para a assinatura do TCCA, deverá o empreendedor apresentar documentação da 
Prefeitura comprovando a criação do Colegiado Gestor da APA de Braiaiá. Caso 
contrário, o valor total da compensação será destinado à elaboração do plano de manejo 
da Estação Ecológica de Ibicatú.   

c- Usina de açúcar e álcool Guaraci. 
Pela necessidade de ser apresentada ao CONSEMA em reunião já agendada, e como o 
referido empreendimento não atendeu aos requisitos exigidos pela CCA, os membros da 
CÂMARA decidiram que será submetido ao Conselho apenas o percentual (0,5%) a ser 
aplicado para definição do valor da compensação 
Por outro lado decidiu-se também que a emissão da Licença de Instalação - LI do 
empreendimento ficará condicionada a apresentação de proposta correta pelo 
empreendedor/consultor, para posterior avaliação da CCA e aprovação do CONSEMA  
3 – Análise da Diretriz da CCA 02 
Foi proposta pela Secretaria Executiva da CCA a emissão da sua segunda diretriz que 
tendo sido aprovada passa a fazer parte do rol de suas decisões gerais. Essa diretriz se 
aplica, em especial, ao licenciamento de obras lineares cujos prazos de implantação 
obedecem a calendários distintos. Em assim sendo a CCA, quando de suas decisões, 
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deixará consignado se os valores da compensação, correspondentes a cada etapa de 
implantação, serão divididos proporcionalmente entre as UCs contempladas ou se, em 
cada etapa será atribuído o valor total da mesma para uma UC especifica,. sendo que no 
decorrer do processo as demais UCs deverão ser contempladas, se ocorrerem as 
implantações. – texto da diretriz anexado. 
4 – Outros assuntos 
Loteamento Ouro Verde- Município de Bofete 
A CCA enfatizou que as recomendações aprovadas no CONSEMA para utilização dos 
valores desta compensação se destinam à Estação Ecológica da Angatuba. 
 
Nada mais foi discutido tendo se encerrada a presente reunião  
 
Nome 
NEUSA MARIA MARCONDES V. 
ASSIS 

Assinatura 
 

Data 
19/01/05 
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Câmara de Compensação Ambiental. 
 
Diretriz CCA-SP N.2 de 19 de janeiro de 2005. 

Considerando que empreendimentos que causam significativo impacto ambiental devem aplicar 
no mínimo 0.5% do total do investimento em Unidades de Conservação, a título de Compensação 
Ambiental; 

Considerando que vários empreendimentos, notadamente os rodoviários, apresentam planos de 
compensação ambiental que englobam o total do empreendimento porém, o desenvolvimento do 
projeto ocorre por partes; 

Considerando que os empreendimentos  que se desenvolvem por partes liberaram  recursos de 
acordo com cada etapa do desenvolvimento do projeto, 

A Câmara de Compensação – SMA/SP toma a seguinte diretriz:: 

1) A aplicação da parcela de Compensação Ambiental correspondente a execução de uma etapa 
de um projeto específico, se dará de acordo com as prioridades estabelecidas pela própria 
Câmara de Compensação Ambiental, considerando a natureza do empreendimento e as Unidades 
de Conservação a serem contempladas. 

      

      CCA-SP 
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