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

19/10/06 
Início 
09:30: h 

Término 
12:00 

  
 
Assunto 
              24ª 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 Celso Mazottini Saes  José Francisco Trevisan P  

DAIA Neusa Marcondes de Assis  Sílvia Carpinelli P 

DEPRN Márcia Calamari P Renata Ramos Mendonça  

CPLEA Iracy Xavier da Silva P Rosely Sztibe  

FF Luiz Roberto N. de Oliveira  Sandra Aparecida Leite  

IF Hélio Y. Ogawa  Hiroyassu  Uehara P 

IBT Luiz Mauro Barbosa   Dácio Roberto Matheus  

IG Hélio Shimada  P Tarcísio José Montanheiro  

CETESB-C João Antonio Fusaro  Aruntho Savastano Neto  

CETESB – E Lady Virgínia T. Meneses  Eduardo Mazzolenis  

CONSEMA Paulo Nogueira Neto    

Outros Participantes 

DAIA Maria Cristina Poletto   

DAIA Maria Alice Simões Blanco   

DAIA Hélio Rubens Imbimbo   

IBt Paulo José Ganzeli   
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RESUMO DA REUNIÃO 
 
1 – Abertura. 
 
1.1 – Ata da reunião anterior. 
 
Apontada a necessidade de correção na transcrição da Ata da 23ª reunião da Câmara 
de Compensação Ambiental, no item 2- Análise das compensações propostas, subitem 
2.3. Ajinomoto Biolatina Ind. e Com. Ltda. – ampliação unidade industrial – processo 
SMA 13.572/2005, referente à indicação de recursos destinados a elaboração do plano 
de manejo e ações que objetivem garantir a integridade da Floresta Estadual de 
Pederneiras, o valor correto é de R$313.400,00(trezentos e treze mil e quatrocentos 
reais) e não R$318.500,00 (trezentos e dezoito mil e quinhentos reais) conforme 
constou. Aprovados todos os demais itens da ata da reunião anterior. 
 
1.2 – Informes. 
 
1.2.1. O Secretário Executivo da CCA informou que os dados sobre as compensações 
ambientais existentes no Estado de São Paulo estão sendo compilados e deverão estar 
disponibilizados na página da SMA na Internet antes do final do ano. O levantamento 
de dados está praticamente concluído restando um número pequeno para a conclusão, 
referente a licenciamentos antigos e outros cujo recurso provenha de licenciamento 
realizado no âmbito federal. Foi solicitado aos órgãos gestores examinarem os campos 
ainda incompletos na planilha encaminhada via correio eletrônico pela CCA intitulada 
“Base_Empreendimentos” e encaminhem a CCA os documentos contendo as 
informações requeridas. 
 
1.2.2. Na continuidade o Secretário Executivo informou que os dados são analisados 
detalhadamente e reiterando ao representante do Instituto Florestal a indagação 
sobre a desconexão entre os Planos de Trabalho e as indicações da CCA aprovadas 
pelo Consema. Assinalou a informação publicada no DOE referente a procedimento 
licitatório para aquisição de mudas de pinus e eucaliptos para a Floresta Estadual de 
Pederneiras, uma vez no dia anterior ao da publicação, na 23ª reunião da CCA, após a 
devida análise quanto aos aspectos legais, a exposição de motivos e a pertinência a 
CCA indicou aplicação de recursos na elaboração do plano de manejo e ações que 
objetivem garantir a integridade da UC em questão. 
O representante do Instituto Florestal informou que a Estação Experimental e a 
Floresta Estadual de Pederneiras são unidades distintas, embora contíguas. 
 
1.2.3. O Secretário Executivo sugere que bens como veículos e equipamentos 
eletrônicos e de informática só poderão ser adquiridos com recursos da compensação 
ambiental quando aprovados pela CCA. Uma vez sendo de acordo de todos, solicita 
que esta posição seja registrada em ata. 
 
1.2.4. O Secretário Executivo ratifica aos presentes a informação de que o Secretário 
Goldenberg acompanha pessoalmente todas as compensações, tendo o controle total 
inclusive sobre as provenientes do âmbito federal. 
O representante do Consema salientou a necessidade da verificação quanto a 
utilização dos recursos da compensação ambiental para a criação de parques 
esportivos, divergentes dos objetivos da lei do SNUC. 
A representante do DAIA propôs a inclusão no roteiro das reuniões da CCA da análise 
e aprovação das propostas de aplicação de recursos apresentadas pelos órgãos 
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gestores das UCs indicadas para destinação na reunião anterior. Os Planos de 
Trabalho, individuais para cada UC deverão conter planilha detalhada das ações e 
bens onde os recursos deverão ser aplicados e deverão ser encaminhados via correio 
eletrônico para a Câmara de Compensação Ambiental que incorporará à pauta da 
reunião seguinte da CCA. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
 
1.2.5. O Secretário Executivo registrou que é da competência da CCA, a indicação 
quanto a destinação de recursos decorrentes da compensação ambiental de 
licenciamento ambiental, inclusive daqueles realizados no âmbito federal. Informou 
ainda que estas serão objeto de reunião na tarde de hoje, objetivando o 
estabelecimento, a adoção e a padronização de procedimentos efetivos quanto ao 
cumprimento à compensação ambiental. 
 
1.2.6. Registrou-se ainda que a Secretaria tem sido consultada continuamente por 
diversos órgãos com interesse em efetivarem em seus Estados, os procedimentos 
adotados no Estado de São Paulo na implementação da legislação sobre compensação 
ambiental, através da instalação de Câmara de Compensação Ambiental, a adoção do 
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA e da co-responsabilidade 
do empreendedor mediante o depósito dos recursos em conta poupança vinculada. 
 
2- Análise das compensações propostas 
 
2.1. Condomínios Residenciais Ecoesportivos Damha São Carlos Encalso 

Construções Ltda. - processo SMA 13.604/2004 
Ouvida a proposta formulada pelo empreendedor indicando a Estação Ecológica de 
São Carlos para a destinação do recurso, o representante do Instituto Florestal 
informa que a UC em questão não dispõe de Plano de Manejo e que a pressão 
antrópica é grande devido a acessibilidade da a UC através de um curso d”água por 
um lado e de outro por ser área contígua a um canavial. 
Tendo em vista a exposição de motivos a Câmara de Compensação Ambiental – CCA 
indicou a aplicação do valor de R$ 203.052,65 (duzentos e três mil e cinqüenta e dois 
reais e sessenta e cinco centavos), na elaboração do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica de São Carlos. Este valor corresponde a 0,5% (meio por cento) do custo 
total de implantação do empreendimento estimado em R$ 40.610.530,69 (quarenta 
milhões, seiscentos e dez mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e nove centavos). 
O Instituto Florestal deverá submeter o Plano de Trabalho para aprovação da CCA, em 
sua próxima reunião. 
 
2.2. Granvisa Mármores e Granitos Ltda. – extração de granito ornamental - 

Processo SMA 13.646/2002 
A Câmara de Compensação Ambiental aprovou a proposta formulada pelo 
empreendedor e indicou a aplicação do valor de R$3.975,75 (três mil, novecentos e 
setenta e cinco reais), na Reserva Estadual de Águas da Prata, na elaboração do Plano 
de Manejo ou nos estudos objetivando a alteração da categoria da UC. 
Este valor corresponde a 0,5% (meio por cento) do custo total estimado para a 
implantação do empreendimento que é de R$795.150,00(setecentos e noventa e 
cinco mil e cento e cinqüenta reais),  
 
2.3. ENGEP – Engenharia e Pavimentação Ltda. - aterro sanitário - processo 

SMA 13.572/2005 
Tendo em vista o aporte de recursos da compensação ambiental já destinados ao Parque 
Estadual ARA de Valinhos, indicado pelo empreendedor, e ouvida a argumentação do 
representante do Instituto Florestal e a exposição de motivos do representante do Instituto de 
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Botânica e do DEPRN, a Câmara de Compensação Ambiental indica que o valor de 
R$114.108,50 (cento e quatorze mil, cento e oito reais e cinqüenta centavos) 
correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total estimado para a implantação 
do empreendimento que é de R$22.821.700,00 (vinte e dois milhões, oitocentos e 
vinte e um mil e setecentos reais) seja destinado a aquisição de área do Barreiro Rico, no 
município de Anhembi, totalizando os recursos necessários para a criação de Unidade de 
Conservação do Grupo de Proteção Integral, cuja administração competirá ao Instituto Florestal. 
 
 
 
2.4. Tecondi S/A – ampliação do terminal de contêineres – processo SMA 

13.688/2004 
O Secretário Executivo da CCA informou sobre o interesse da Prefeitura Municipal de Santos 
manifesto através de ofício endereçado ao Senhor Secretário. A Câmara de Compensação 
Ambiental considerando legítima a aspiração da Prefeitura em dotar o Município de um Parque 
Natural Municipal de preservação do bioma mata atlântica indicou o valor de 
R$300.000,00(trezentos mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total previsto 
para a implantação do empreendimento R$ R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) deva ser 
destinado a ações necessárias visando transformar a APA de Santos, numa unidade de 
conservação do Grupo Integral, caso a Câmara aprove o Plano de Trabalho a ser apresentado 
pela Prefeitura do Município de Santos na próxima reunião da CCA, definindo inclusive os limites 
territoriais que não devem conflitar com os do Parque Estadual da Serra do Mar. Caso contrário o 
recurso deverá ser destinado ao Parque Estadual Xixová-Japuí da seguinte forma R$200.000,00 
(duzentos mil reais) na regularização fundiária e R$100.000,00 (cem mil reais) na 
complementação do Plano de Manejo. 
 
 
2.5. MRS Logística S/A – Sistema Transportador de Correia de Longa Distância - TCLD - 

processo SMA 13.554/2003. 
A CCA, objetivando subsidiar sua indicação, solicitou aos gestores das 03 (três) unidades de 
conservação localizadas na área de influência direta do empreendimento: Parque Estadual da 
Serra do Mar - Núcleo Cubatão (Instituto Florestal), Estação Biológica do Alto da Serra de 
Paranapiacaba (Instituto de Botânica) e Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba 
(Prefeitura Municipal de Santo André) que apresentem na próxima reunião da CCA que deverá 
ocorrer nos próximos 30 (trinta) dias os Planos de Trabalho contendo planilha com as propostas 
para aplicação de recursos. 
 
 
3.0. Em nada mais havendo, a reunião foi encerada. 
 
 
Nome 
Sílvia Carpinelli 
 

Assinatura 
 

Data 
23/10/06 

 


	L
	Local
	Assunto
	PARTICIPANTES - LISTA DE PRESENÇA

	SMA
	S
	 
	 
	S
	C
	P
	 
	 
	C
	C
	J
	José Francisco Trevisan

	P
	D
	N
	S
	P
	D
	M
	P
	R
	Renata Ramos Mendonça

	C
	I
	P
	R
	F
	L
	S
	Sandra Aparecida Leite

	I
	H
	Hélio Y. Ogawa

	H
	Hiroyassu  Uehara

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

	J
	A
	C
	CETESB – E

	L
	E
	C
	CONSEMA

	P
	RESUMO DA REUNIÃO


