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Local:   
Gabinete SMA   -  Prédio 6  (sala 102) 

Data 
09//06/05 

Início 
09:30 h 

Término
  12:20 h

 
Assunto:11ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental - CCA 
  

 
PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA 
    SIGLA                          TITULAR                         SUPLENTE             P=Presente 

SMA Suani Teixeira Coelho  -     

SMA Claudio Darwin Alonso P     

CPRN Antonio Luiz Lima de 
Queiroz  

- Celso Mazottini Saes - 

DAIA Pedro José Stech  - Neusa Marcondes de Assis  P 

DEPRN Márcia Calamari P Primo Ângelo Falzoni Neto P 

CPLEA Rosely Sztibe  - Martinus Filet P 

FF Maria Cristina Heilig  - Sandra Aparecida Leite P 

IF Hélio Y. Ogawa - Hiroyassu  Uehara P 

IBT Luiz Mauro Barbosa  - Dácio Roberto Matheus P 

IG Tarcísio José Montanheiro - Hélio Shimada - 

CETESB-C     Marcelo de Souza Minelli - 

CETESB-E Lady Virgínia  Meneses  - Eduardo Mazzolenis - 

CONSEMA Paulo Nogueira Neto  -     

Outros Participantes 
DAIA Silvia Carpinelli DAIA   

DAIA Maria do Carmo Yustas   DAIA   

DAIA Hélio Rubens  Imbimbo  DAIA   

DAIA Roberto Takashi  DAIA   

  



ITENS DE PAUTA. 
1 - Abertura. 
Aprovação da ata da reunião de 06/05/2005 o que ocorreu sem qualquer alteração 
na mesma   
 2 - Informes 

-    O Secretário Executivo da CCA informou sobre a proposta de 
regulamentação do artigo 36, da Lei Federal nº 9.985/00 (SNUC), cuja 
minuta encontra-se na Câmara de Assuntos Jurídicos destacando o último 
item: que reza  ".... até que o órgão ambiental licenciador não publique a 
metodologia para avaliar o grau de impacto, o percentual a ser aplicado é de 
0,5%". 

-    O representante do DAIA, Neusa Maria Marcondes Viana de Assis, solicita 
alteração na ordem dos processos a serem analisados, tendo em vista a 
urgência dos técnicos de mineração e transportes em retornarem "suas 
áreas". 

-    Foi aprovada a alteração solicitada. 
3 - Análise das compensações propostas  
�       VCN - Empresa de Mineração Ltda.  
          SMA 13.597/2003 

Do total da compensação ambiental no valor de R$26.000,00 (vinte e sei mil reais) 
correspondente a aproximadamente 1% dos custos totais do empreendimento foi 
assim destinada; 

-    R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) será destinado à elaboração do 
Plano de Manejo da APA Várzea do rio Tietê e: 

-    R$ 3.000,00 (três mil reais) serão destinados a apoiar a elaboração do 
Plano de Manejo da Estação Ecológica de Itapeti. 

  �       Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios Ltda. 
          SMA 13.630/1999 

O secretário executivo da CCA considerou que o valor de 0,5% do custo total de 
implantação de empreendimentos minerários em geral, propostos pelos 
empreendedores, não parece adequado para uma atividade que se caracteriza por 
baixo investimento, ponderável dano ambiental e alto retorno dos investimentos. A 
Diretora Técnica de Mineração do DAIA, Maria do Carmo Yustas, expôs sobre as 
características do empreendimento. Ressaltou tratar-se do licenciamento de uma 
ampliação da lavra, fez considerações sobre o nível das exigências dos programas 
ambientais e sociais que o empreendedor deverá implantar e contra argumentou 
que o lucro que o empreendedor possa vir a usufruir não entra no computo da 
definição do percentual definido para  a compensação ambiental. Afirmou ainda ser 
importante o DAIA trabalhar na construção de uma proposta que crie critérios  de 
valoração do grau de impacto não mitigável, mas considera  que este trabalho  
exigirá disponibilidade e priorização dos trabalhos realizado no dia a dia pelo DAIA. 
Informou ainda que o Consema na avaliação dos últimos empreendimentos 
minerários, tem deliberado a aplicação do percentual de 1%. 



Os membros da CCA propuseram a aplicação do percentual de 1% do custo total 
de implantação do empreendimento, representado R$ 38.150,00 (trinta e oito mil e 
cento e cinqüenta reais), que deverá destinado a elaboração do Plano de Manejo 
da Estação Ecológica de Itapeti. Está proposta será a encaminhada ao CONSEMA. 
 �       Centrovias - SP 255 rodovia Paulo Nilo Romano - Lote 3 - 2º TCCA 

          SMA 13550/2000 
 Os membros da CCA decidiram que o valor de R$408.335,00 (quatrocentos e oito 
mil, trezentos e trinta e cinco reais) poderá ser aplicado na aquisição de 
equipamentos para a Estação Ecológica de Itirapina, após ser atendido o 
compromisso assumido pelo IF de ser apresentado, no prazo máximo de 10 meses, 
o Plano de Manejo da referida unidade de conservação, para a aprovação do 
Consema. No caso de não atendimento dessa exigência o recurso será destinado à 
ampliação da Estação Ecológica do Vassununga, através da aquisição de área 
contígua a essa  unidade de conservação e que apresenta valor ecológico 
incontestável. 
 �       Petrobrás - modernização da refinaria Henrique Lage - Revap  

         SMA 13.667/2003 
 O secretário executivo da CCA considerando que a análise da proposta requer um 
tempo maior do que o disponível propôs que a discussão ocorresse em outra  
reunião da CCA,  em data a ser definida posteriormente. 
  4 - Outros assuntos 
 -     Sobre a variação dos custos para elaboração dos Planos de Manejo, os 
representantes dos diversos órgãos explanaram sobre os itens que compõe um 
Plano de Manejo, tais como o tamanho das áreas das diferentes UCs.  Destacaram 
também que estes custos sofrem alterações em função de especificidades, 
quantidade e atualidade de informações já existentes etc, Discutiram também a 
questão dos Planos serem constituídos de fases como levantamentos, definições 
de zonas e equipamentos necessários em cada uma delas e posterior implantação 
desses equipamentos. Alertaram também para o fato de que as pesquisas não se 
esgotam quando da formulação do Plano porque ele é dinâmico.  
- A Câmara propôs e aprovou que findo o prazo de elaboração de Planos de 

Manejo fixados em TCCAs, deverá a CCA ser informada do andamento dos 
trabalhos.  Caso não tenha havido comprometimento dos recursos alocados, 
os mesmos deverão ser re-apreciados pela CCA, que poderá indicar ao 
Consema que os  redirecionem  para outra UC. Essa orientação passará a 
vigorar a partir da aprovação desta ata. 

-  O representante do Instituto Florestal coloca que é necessária uma infra-
estrutura mínima, como a de equipamentos de informática para elaboração 
dos Planos de Manejos e que o artigo 15 do Decreto Federal nº 4340 
respalda essa destinação.  

-    A CCA para fins de acompanhamento deverá ser informada sobre a data de 
assinatura dos TCCAs, os prazos de vigência e os representantes das Ucs, 
tão logo o referido documento seja assinado.          

-    Sobre a definição de critérios visando à valoração do grau de impacto não 
mitigável, a CCA propôs e aprovou a realização de seminário, devendo ser 



convidados representantes de outros Estados da Federação onde a questão 
encontra-se em estágio avançado de discussão. 

  
Nome 
NEUSA M. MARCONDES VIANA DE 
ASSIS 

Assinatura 
  

Data 
09/06/05 
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