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C:Diversos/Ata de Reunião 

Local- Prédio 1 (sala106) 
Gabinete SMA 

Data 
11/02/05 

Início 
09:30 h 

Término 
  12:00 h 

  

Assunto 
              8ª 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   

DAIA Pedro José Stech  P Neusa Marcondes de Assis  P 

DEPRN Márcia Calamari  Primo Ângelo Falzoni Neto  

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  

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 Maria do Carmo Yuste 

DAIA Maria Silvia Romitelli 

DAIA Marília Freire de Andrade 

CPLEA Iracy Xavier 

DAIA Paola Milialy 

DAIA Fernando Mendonça D’Horta 

 P - Presente 
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ITENS DE PAUTA. 
1 – Abertura. 
.Aprovação da ata da reunião de 19/01/2005 o que ocorreu sem qualquer alteração 
2 – Informes 
O secretário executivo da CCA fez um breve resumo do que está ocorrendo no 
GT/CONSEMA que está trabalhando no detalhamento da regulamentação do Decreto 
nº4340/02 que por sua vez regulamentou o artigo 36 de Lei 9985/00. Após essa 
informação solicitou aos interessados em contribuir com a questão que, após lerem os 
informes do GT, enviassem suas colaborações.  
3 – Análise das compensações propostas pelos empreendimentos  

 Mineração Jundú 
O valor desta compensação é de R$ 12.750,00 que, segundo a CCA, deverá ser dividido em duas 
parcelas: 

 A primeira parcela no valor de R$ 2.750,00 será atribuída a Estação Ecológica Ibicatú cuja gestão 
é do Instituto Florestal. A segunda parcela de R$10.00,00 contemplará a APA de Corumbataí que 
tem gestão da CPLEA. Ambas as UCs usarão tais recursos para auxiliar a  viabilização de  seus 
Planos de Manejo. Essa foi a decisão da CCA. 

 Termoelétrica Araraquara – UTE 
 

 O valor estimado da compensação é de R$ 4.050.000,00. Esse valor, segundo a CCA, deverá 
beneficiar região cuja vegetação original foi praticamente substituída pelas culturas da cana e da 
laranja, com a criação de uma nova UC de Uso Integral, no Varjão do Jacaré Guaçú. Essa 
unidade de uso integral terá localização nos limites das bacias hidrográficas envolvidas e os 
valores da compensação serão utilizados em sua maior parte para a desapropriação/aquisição de 
terras que comporão a UC. 

Do valor total da compensação, uma pequena parcela será destinada à contratação de um estudo 
para readequar o perímetro da APA Ibitinga que é afetada pelo empreendimento. Este estudo 
também deverá propor, com base em levantamentos e pesquisas, a localização mais adequada 
para a UC de uso integral. Assim, o valor total da compensação ambiental, segundo a CCA, 
deverá ser distribuído nas seguintes proporções: 

 Estudo para definir a localização de uma UC de Proteção Integral, e para a readequação 
do Perímetro da APA Ibitinga por intermédio de levantamentos técnicos, pesquisas e 
audiências publicas envolvendo o Varjão do Jacaré (Guaçú e Pepira). Essa atribuição de 
contratar e analisar tal estudo ficará com a CPLEA que poderá contar com a colaboração 
do IF. Para essa atividade a CCA sugeriu a alocação de R$150.000,00.(cerca de 4% do 
valor total da compensação). 

 A partir das indicações do estudo, citado acima, definindo o local ideal e as dimensões da 
UC, o valor principal da compensação, hoje estimado em $ 3.900.000,00, será utilizado 
para a desapropriação de toda ou de parte da nova UC. A gestão destes recursos 
atribuídos à desapropriação /aquisição caberá ao IF que respeitará as competências das 
demais Secretarias de Estado envolvidas na questão da desapropriação de terras, em 
especial a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário – PPI. 
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4 – Outros assuntos 
Levantamento da situação das UCs estaduais  
O Instituto Geológico apresentou sua situação em relação ao núcleo Caboclo, no PETAR, 
o qual tem a responsabilidade de administrar. Em razão disso solicitou ao IF que no 
desenvolvimento do Plano de Manejo seja contemplada a infra-estrutura deste local já 
que ali ficam os funcionários do IG, responsáveis pela sua vigilância. As instalações que 
atendem aos funcionários são extremamente precárias, não havendo mesmo energia 
elétrica disponível. Ficou decidido que o IF e o IG desenvolverão ações conjuntas para 
resolver a questão colocada. 
Foi apontado finalmente que o Instituto Florestal não encaminhou à Câmara o 
levantamento da situação das UCs, no que se refere ao recebimento e aplicação de 
valores de compensação ambiental, conforme decisão da CCA. Todas as outras unidades 
beneficiadas já apresentaram seus respectivos levantamentos. 
Nada mais foi discutido tendo se encerrada a presente reunião 
 
Nome 
NEUSA MARIA MARCONDES V. 
ASSIS 

Assinatura 
 

Data 
19/01/05 

 


	Local- Prédio 1 (sala106)
	Data

	Assunto
	SMA
	Celso Mazottini Saes
	Primo Ângelo Falzoni Neto
	Sandra Aparecida Leite
	Hélio Y. Ogawa

	Hiroyassu  Uehara
	CETESB-C
	CETESB-E
	CONSEMA
	OUTROS PARTICIPANTES
	Termoelétrica Araraquara – UTE







