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Local 
SEDE - Prédio 6 (Sala de Reunião do Consema) 01/12/06 Início 

14:00: h 
Término 

17:00 
  
 
Assunto 
              25ª 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   

DAIA Neusa Marcondes de Assis  Sílvia Carpinelli P 

DEPRN Márcia Calamari  Renata Ramos Mendonça P 

CPLEA Iracy Xavier da Silva P Rosely Sztibe  

FF Luiz Roberto N. de Oliveira  Sandra Aparecida Leite  

IF Hélio Y. Ogawa P Hiroyassu  Uehara  

IBT Luiz Mauro Barbosa   Dácio Roberto Matheus P 

IG Hélio Shimada  P Tarcísio José Montanheiro  

CETESB-C João Antonio Fusaro  Aruntho Savastano Neto P 

CETESB – E Lady Virgínia T. Meneses  Eduardo Mazzolenis  

CONSEMA Paulo Nogueira Neto    

Outros Participantes 

DAIA Maria Cristina Poletto   

DAIA Maria Alice Simões Blanco   

GABINETE Maria Cristina Heilig   
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RESUMO DA REUNIÃO 
 
1 – Abertura. 
 
1.1. Aprovada a ata da reunião anterior. 
 
 
1.2 – Informes. 
 
O Secretário Executivo da Câmara de Compensação Ambiental – CCA alertou para o fato de 
várias fichas de acompanhamento das compensações ambientais já efetivadas não foram 
entregues e que o Senhor Secretário da SMA deverá requisitá-las na reunião de 
acompanhamento que se aproxima. 
 
A representante do DAIA registrou o recebimento de correspondência da Companhia de 
Saneamento Básico de São Paulo – Sabesp, candidatando-se a indicação de recursos da 
compensação ambiental decorrentes do licenciamento ambiental das obras de duplicação da 
rodovia Raposo Tavares, estando no aguardo da documentação em meio digital para que a CCA 
possa, a luz da legislação vigente, analisar a proposta. 
 
2- Análise das compensações propostas 
 
2.1. Açúcar Guarani S/A – Ampliação do parque industrial e da capacidade produtiva - 

Unidade Cruz Alta. - processo SMA 13.750/2005 
Considerando que as unidades de conservação propostas pelo empreendedor já foram atendidas 
com recursos da compensação ambiental decorrentes de licenciamentos ambientais de 
empreendimentos anteriores e ouvida a exposição de motivos do representante do Instituto 
Florestal, a Câmara de Compensação Ambiental – CCA indicou a aplicação do valor de R$ 
205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total de 
implantação do empreendimento estimado pelo empreendedor em R$ 41.000.000,00 (quarenta 
milhões de reais) na elaboração do Plano de Manejo e em ações que visem garantir a integridade 
da Estação Ecológica de Paranapanema. O Instituto Florestal, na qualidade de gestor da unidade 
de conservação, deverá apresentar planilha do Plano de Trabalho à CCA. 
 
 
2.2. Tecondi S/A – ampliação do terminal de contêineres – processo SMA 13.688/2004 
Uma vez que a Prefeitura Municipal de Santos, embora instada, não protocolizou proposta para a 
aplicação de recursos na criação de Parque Natural Municipal, a Câmara de Compensação 
Ambiental, conforme consta na Ata de sua 24ª Reunião, indicou que 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, estimado pelo empreendedor em R$60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais) deva ser aplicado no Parque Estadual Xixová-Japuí, na regularização fundiária. 
O Instituto Florestal informou que a aquisição de antigo cortume localizado na área possivelmente 
poderá ser realizada uma vez que esta compensação, acrescida das demais, perfazem 
aproximadamente o valor estimado do imóvel. 
 
2.3 Carbocloro S/A Indústrias Químicas - Implantação de terminal marítimo de sal – 
processo SMA 13.682/2004 
Tendo em vista a exposição de motivos do representante do Instituto Florestal quanto à 
necessidade da adoção de ações emergenciais de proteção, a CCA indicou a destinação do valor 
de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total 
de implantação do empreendimento, estimado pelo empreendedor em R$23.000.000,00 (vinte e 
três milhões de reais) em ações de regularização fundiária do Parque Estadual Xixová-Japuí. 
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2.5. MRS Logística S/A – Sistema Transportador de Correia de Longa Distância - TCLD - 
processo SMA 13.554/2003. 

Conforme registrado na Ata da 24ª reunião, 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), 
Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba (Instituto de Botânica) e Parque Natural 
Municipal Nascentes de Paranapiacaba (Prefeitura Municipal de Santo André) que apresentassem 
propostas para aplicação de recursos. Ouvida as propostas apresentadas pelos gestores das 
unidades de conservação, a Câmara de Compensação Ambiental, entendendo que o herbário 
pleiteado pela Prefeitura Municipal de Santo André não pode ser proposto anteriormente à 
conclusão e aprovação do Plano de Manejo, indicou a destinação de R$ 227.000,00 (duzentos e 
vinte e sete mil reais) ao Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba, para a 
elaboração do Plano de Manejo e em ações que visem garantir a integridade da unidade de 
conservação. A Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba (Instituto de Botânica) 
deverá ser contemplada com R$373.000,00 (trezentos e setenta e três mil reais) para questões 
fundiárias e medidas de proteção à unidade de conservação. Quanto ao pleito do representante 
do Instituto Florestal, referente à urgência quanto a alocação de recursos objetivando garantir a 
integridade do Parque Estadual da Serra do Mar, em razão da desapropriação da área Água Fria 
no município de Cubatão, a CCA indicou a utilização de recursos da compensação ambiental já 
disponibilizados pela Ecovias S/A para o Parque Estadual da Serra do Mar, em face da 
emergência, considerando que a disponibilização de recursos ocorre apenas na concessão da 
Licença Ambiental de Instalação do empreendimento. 
 
 
2.5. Pilar Empreendimentos Ltda.  Loteamento Comercial e Residencial Portal dos Ipês – 

processo SMA 13.738/2005 
 
A Câmara de Compensação Ambiental aprovou a proposta formulada pelo empreendedor e 
indicou a destinação do valor de R$19.001,30 (dezenove mil e um reais e trinta centavos), 
correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo total estimado pelo empreendedor para a 
implantação do empreendimento que é de R$3.800.260,26 (três milhões, oitocentos mil e 
duzentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) da seguinte forma: R$5.000,00 (cinco mil reais) 
para a complementação de sinalização da APA de Cajamar, gerida pela Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental – CPLEA e R$14.001,30 (quatorze mil 
e um reais e trinta centavos) na regularização fundiária da Reserva Biológica Municipal da Serra 
do Japi, administrada pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, que deverá apresentar à CCA planilha 
do Plano de Trabalho a ser desenvolvido com recursos da compensação ambiental. 
 
 
2.6. Alphaville S/A – Loteamento Residencial e Comercial Alphaville São José dos 

Campos – processo SMA 13.558/2004 
 
Tendo em vista o aporte de recursos da compensação ambiental decorrentes do licenciamento 
ambiental da modernização da refinaria Henrique Lage - Revap, de interesse da PETROBRÁS – 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, já destinados às unidades de conservação indicadas pelo 
empreendedor Alphaville S/A, a Câmara de Compensação Ambiental indicou que o valor de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), correspondente a 0,5% (meio por cento) do custo 
total para a implantação do empreendimento, estimado pelo empreendedor em R$ 70.000.000,00 
(setenta milhões de reais), seja destinado: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) para a elaboração do 
Plano de Manejo da APA de São Francisco Xavier, gerida pela Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental Estratégico e Educação Ambiental – CPLEA e R$300.000,00 (trezentos mil reais) para 
a regularização fundiária dos Núcleos  Santa Virgínia e Cunha do Parque Estadual da Serra do 
Mar, cuja administração compete ao Instituto Florestal. 
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2.7. Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A. - Rodoanel Metropolitano Mário Covas – 
trecho Oeste - Processo: SMA 13.522/1997 
Tendo em vista a diferença entre o custo de implantação estimado e o custo final de implantação 
do empreendimento apontada pela Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A., no documento 
CE/EG/EG-153/06, em atendimento ao item 3.6 do Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental – TCCA firmado com a SMA, no valor de R$753.839,00(setecentos e cinqüenta e três 
mil e oitocentos e trinta e nove reais), a Câmara de Compensação Ambiental indica a aplicação de 
R$153.839,00 (cento e cinqüenta e três mil e oitocentos e trinta e nove reais) na complementação 
da infra-estrutura da área de visitação pública e educação ambiental do Parque Estadual do 
Jaraguá e R$600.000,00 (seiscentos mil reais) na regularização fundiária do Parque Estadual 
Fontes do Ipiranga, tendo em vista encontrarem-se ultimados os procedimentos necessários para 
sua efetivação. 
 
 
 
3.0. Em nada mais havendo, a reunião foi encerrada. 
 
 
Nome 
Sílvia Carpinelli 
 

Assinatura 
 

Data 
01/12/06 
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