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C:Diversos/Ata de Reunião 

Local:   
Gabinete SMA   -  Prédio 1  (sala 106) 

Data 
24/03/05 

Início 
09:30 h 

Término 
  12:00 h 

  

 
Assunto: 
 

                           9ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental – CCA 
 

 

MI 

  PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA 
  
   SIGLA                          TITULAR - NOME                                          SUPLENTE                              P – Presente 

SMA Suani Teixeira Coelho      

SMA Claudio Darwin Alonso P     

CPRN Antonio Luiz Lima de Queiroz   Celso Mazottini Saes  P 

DAIA Pedro José Stech   Neusa Marcondes de Assis  P 

DEPRN Márcia Calamari P Primo Ângelo Falzoni Neto  

CPLEA Rosely Sztibe   Martinus Filet P 

FF Maria Cristina Heilig   Sandra Aparecida Leite P 

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 P   

Outros Participantes 

DAIA Silvia Carpinelli DAIA Roberto Takahashi 

DAIA Maria Silvia Romitelli DAIA Adolfo Yustas 

IBt Carlos Alberto Saito DAIA Alexandra Papasidero 

Ibt Maria de Fátima Scarf DAIA Maria dos Carmo Yustas 

DAIA Helio Rubens Imbimbo DAIA Fernando D´Horta 
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ITENS DE PAUTA. 
1 – Abertura. 
Aprovação da ata da reunião de 11/02/2005 o que ocorreu sem qualquer alteração. 
 
2 – Informes 
- O secretário executivo da CCA fez um breve relato sobre a reunião ocorrida na semana 
anterior, em Brasília, com o Grupo de Trabalho do CONAMA que está trabalhando no 
detalhamento da regulamentação do Decreto nº4.340/02 que por sua vez regulamentou o 
artigo 36 de Lei 9985/00.  
- Foi proposta e aprovada a inversão na pauta da presente reunião. 
 
3 – Análise das compensações propostas  
 

 UTE Piratininga 
A CCA aprova que do total da compensação de R$2.750.000,00 correspondente a 0,5% 
dos custos totais do empreendimento, R$450.000,00 será destinado ao cercamento de 
1.300 m do Parque Estadual Fontes do Ipiranga, cuja gestão é do Instituto de Botânica.  O 
valor de R$2.150.000,00 será destinado à regularização fundiária do Parque Estadual da 
Serra do Mar sob a responsabilidade do Instituto Florestal. Os R$150.000,00 restantes 
poderão ser destinados à APA Municipal Capivari Monos, caso os planos apresentados 
pela Prefeitura sejam aprovados pela Câmara de Compensação Ambiental. No caso de 
não existir um plano objetivo para a aplicação dos recursos, estes serão também 
destinados à regularização fundiária do Parque Estadual da Serra do Mar. 
 

 Duplicação SP 270 rodovia Raposo Tavares - trecho DER  
      (km 30+650 e 34+000 e travessia de Cotia) 

 
A CCA aprovou a aplicação de R$ 111.763,64, na elaboração do Plano de Manejo da 
APA Ituparanga, sob a gestão da CPLEA, entendendo que este valor completa o 
percentual de 20% aprovado na 4ª Reunião da CCA. O restante da compensação 
ambiental devida, referente a outros trechos, deverá ser totalmente aplicado em UC 
Integral. 
 

 

 Companhia Geral de Minas –  extração mineral  
 
A CCA considerou que o valor de R$5.915,00 representando 0,5% do custo total de 
implantação do empreendimento proposto pelo empreendedor, não é proporcional ao 
impacto ambiental que a atividade minerária acarreta. Assim a CCA aprovou a proposta 
que remeteu a definição do percentual da compensação ambiental do empreendimento à 
apreciação do Consema, sendo que o recurso deverá ser aplicado na realização dos 
estudos necessários para a transformação da Reserva Estadual Águas da Prata, sob a 
guarda do Instituto Florestal, em uma Unidade de Conservação Integral. 
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A CCA também solicitou ao DAIA um detalhamento maior do cálculo da compensação 
devida, no caso de empreendimentos que possuem grande impacto ambiental, alto 
retorno econômico e baixo investimento de implantação – caso de algumas atividades de 
mineração.  
 

 Saint Gobain  - ampliação da área de lavra de areia para a fabricação de argamassa.  
 
O valor destinado à compensação ambiental é de R$23.185,00. A CCA aprovou a 
proposta de aplicação de R$ 5.000,00 na Estação Ecológica de Angatuba, sob a gestão 
do Instituto Florestal e R$18.185,00 na APA Corumbataí-Botucatu-Tejupá,  uma vez que o 
empreendimento está inserido dentro do perímetro desta UC. Em ambos os casos, os 
recursos devem se dirigir exclusivamente para o avanço nos estudos para a elaboração  
dos planos de manejo. 
 

 COSIPA - Dragagem do canal de Piaçaguera 
 
A CCA aprovou o valor de R$312.500,00 a ser aplicado na regularização fundiária do 
Parque Estadual Xixová-Japuí, excetuando-se a área que se encontra sob pendência 
judicial e R$ 30.00,00 a serem aplicados na publicação do Plano de Manejo desse 
Parque, cuja gestão pertence ao Instituto Florestal. 
 
 4 – Outros assuntos 
- O secretário executivo da CCA reiterou que as propostas de compensação sejam 
encaminhadas com as respectivas fichas padrão, o que será facilitado de agora em diante 
em função da determinação do DAIA em manter um técnico que analisará e padronizará o 
formato de todo material a ser enviado a CCA. 
- Reiterado e ratificado o entendimento da Câmara de Compensação Ambiental, em 
consonância com a Consultoria Jurídica da Pasta, quanto ao rigor na aplicação dos 
recursos, em obediência aos critérios estabelecidos na legislação pertinente, com ênfase 
na restrição de aquisição de equipamentos e veículos. 
 - Sugerido que a Diretora da Fundação Florestal possa apresentar na próxima reunião 
questão relativa à aquisição de terras na proximidade do UC Intervales. A CCA entende 
que as apresentações são positivas e podem contribuir e subsidiar os trabalhos da CCA. 
Essas apresentações não necessitam de uma formalidade maior para que sejam 
pautadas, bastando apenas a demonstração de interesse em que o tema seja discutido. 
 
 
Nome 
NEUSA MARIA MARCONDES V. 
ASSIS 

Assinatura 
 

Data 
24/03/05 
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