
CCCCAA  AATTAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  PPaaggiinnaa  1  
 

 
 
 
 
 

Local 
SEDE - Prédio 6 (Sala de Reunião do 
CONSEMA) 

 
27/04/06 

Início 
09:00: h 

Término 
13:00 h 

  
 
Assunto 
              21ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental - CCA 
  

PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA 

SIGLA                        TITULAR                                    SUPLENTE           Presente: P 

SMA Suani Teixeira Coelho      

SMA Claudio Darwin Alonso P     

CPRN Antonio Luiz Lima de Queiroz   Celso Mazottini Saes   

DAIA Pedro José Stech  P Neusa Marcondes de Assis   

DEPRN Márcia Calamari  Primo Ângelo Falzoni Neto  

CPLEA Rosely Sztibe   Martinus Filet  

FF Maria Cristina Heilig  P Sandra Aparecida Leite  

IF Hélio Y. Ogawa  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 Roberto Takahashi   

DAIA Carolina M Guilen   

DAIA Liliana Calati Grandi   

DAIA  Sílvia Carpinelli   

IBt José Paulo Ganzeli   
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RESUMO DA REUNIÃO 
 
1 – Abertura. 
 
Aprovada a ata da reunião anterior. 
 
Tendo em vista a Resolução Conama 371, de 05 de abril de 2006, a Câmara de 
Compensação Ambiental aprovou a proposição de criação, mediante Resolução do 
Secretário, de dois Grupos de Trabalho: 
 
O 1º Grupo de Trabalho, composto por 01 representante do Gabinete do Secretário, 
01 representante da Consultoria Jurídica, 01 representante do Instituto Florestal e  02 
representantes da CPRN, que deverá à luz da legislação vigente elaborar minuta de 
documento dispondo sobre a normatização dos procedimentos referentes à 
Compensação Ambiental no Estado de São Paulo.  
 
O 2º Grupo de Trabalho, tem por objetivo o estabelecimento de metodologia para a 
definição do grau de impacto ambiental e conseqüentemente a fixação do percentual a 
título de compensação ambiental devido. O Grupo deverá ser composto por 01 
representante da Fundação Florestal, 01 representante do Gabinete do Secretário, um 
representante de cada um dos Institutos Florestal, de Botânica, Geológico e 01 
representante do corpo técnico do DAIA e um representante da Direção do DAIA, que 
exercerá a coordenação. 
 
 
2- Análise das compensações propostas 
 
2.1 – Pedreira Sargon Ltda – extração mineral de granito - processo SMA 
13.770/00 
A Câmara de Compensação Ambiental – CCA aprovou a indicação ao Consema do 
valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), correspondente a 0,5% (meio por 
cento) do custo total de implantação do empreendimento, estimado em 
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para que seja aplicado: R$5.000,00 (cinco 
mil reais) no apoio à elaboração do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio Paraíba 
do Sul, cuja administração pertence ao nível Federal e R$20.000,00 (vinte mil reais) 
aplicados na implantação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Itapeti 
administrada pelo Instituto Florestal. 
 
2.2 - Irmãos Biagi S/A Açúcar e Álcool –  Usina Ipê - processo SMA 13.707/04 
A CCA aprovou a indicação ao Consema do valor de R$ 405.000,00 (quatrocentos e 
cinco mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total de 
implantação do empreendimento, estimado em R$81.000.000,00 (oitenta e um 
milhões de reais), foi indicado para ser aplicado na elaboração do Plano de Manejo da 
Estação Ecológica de Santa Bárbara, administrada pelo Instituto Florestal, sendo que 
parcela deste valor deve ser destinada ao cercamento e construção de guaritas, 
objetivando a preservação da integridade da unidade de conservação. 
 
2.3 - Unidade Agroindustrial Cocal II – processo SMA 13.657/05 
A CCA aprovou a indicação ao Consema do valor de R$750.000,00 (setecentos e 
cinqüenta mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total de 
implantação do empreendimento, estimado em R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta 
milhões de reais), para que seja aplicado nas seguintes unidades de conservação 



CCCCAA  AATTAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  PPaaggiinnaa  3  
 

 
 
 
 
 

administradas pelo Instituto Florestal: R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) 
na elaboração e implantação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Angatuba, 
R$200.000,00 (duzentos mil reais) na elaboração e implantação do Plano de Manejo 
da  Estação Ecológica de Itapeva e R$200.000,00 (duzentos mil reais) na elaboração e 
implantação do Plano de Manejo da Estação Ecológica de Itaberá. 
 
2.4  - Estre – CGR Guatapará - processo SMA 13.567/05 
A CCA indica ao Consema a aprovação do valor de R$125.150,00 (cento e vinte e 
cinco mil e cento e cinqüenta reais) correspondente a 0,5 (meio por cento) do custo 
total de implantação do empreendimento, estimado em R$25.030.000,00 (vinte e 
cinco milhões e trinta mil reais), para ser aplicado na implantação do Plano de Manejo 
da Estação Ecológica de Jataí, administrada pelo Instituto Florestal. 
 
2.5 – Loteamento Parque Residencial Damha – fazenda Rio Preto - processo 

SMA 13.571/04 
O recurso no valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), representando 
0,5% (meio por cento) do custo total estimado para a implantação do 
empreendimento que é de R$28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), foi 
indicado para ser aplicado na implantação do Plano de Manejo da Estação Ecológica 
Noroeste Paulista, desde que Unesp de São José do Rio Preto, administradora da UC 
apresente a Câmara de Compensação Ambiental, até dezembro de 2006, o Plano de 
Manejo elaborado. Caso essa condicionante não seja atendida, a CCA indicará nova 
destinação, devendo ser processadas as devidas alterações no Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental. 
 
2.6 – Condomínio Residencial Penhasco das Tartarugas – processo SMA 
13.586/055 
A CCA aprovou a indicação ao Consema do recurso no valor de R$46.500,00 
(quarenta e seis mil e quinhentos reais), correspondente a 0,5 (meio por cento) do 
valor total do custo de implantação do empreendimento estimado em R$9.300.000,00 
(nove milhões e trezentos mil reais), na Reserva Biológica de Paranapiacaba, em 
ações de que objetivem garantir a integridade da unidade de conservação. 
 
O representante do Instituto Florestal informou que a indicação dos recursos, 
constantes da pauta desta 21ª Reunião da Câmara de Compensação Ambiental, 
representa o total necessário à elaboração dos Planos de Manejo de todas as unidades 
de Conservação Administradas pelo Instituto Florestal no interior do Estado de São 
Paulo. 
 
Nome 
Pedro José Stech 

Assinatura 
 

Data 
27/04/06 

 


	Local
	Assunto
	PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA

	SMA
	S
	 
	 
	S
	C
	P
	 
	 
	C
	A
	C
	Celso Mazottini Saes

	 
	D
	P
	P
	N
	D
	M
	P
	Primo Ângelo Falzoni Neto

	C
	R
	M
	F
	M
	P
	S
	Sandra Aparecida Leite

	I
	H
	Hélio Y. Ogawa

	H
	Hiroyassu  Uehara

	P
	I
	L
	D
	I
	T
	P
	H
	C
	CETESB-C

	 
	M
	C
	CETESB – E

	L
	E
	C
	CONSEMA

	P
	RESUMO DA REUNIÃO


