ATA DE REUNIÃO nº 04/2014 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014.
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, no edifício
sede da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, Quadra 06, bairro do Calhau, nesta
cidade de São Luis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua
4ª Reunião Ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, a Senhora
Genilde Campagnaro, declarou aberta a 4º reunião ordinária da Câmara Estadual de
Compensação Ambiental de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche
Figueiredo; Eliane Oliveira de Abreu Alhadef; Flávia Lucena Veiga Fernandes (Secretária
Executiva da CECA); Clarissa Moreira Coelho Costa e Maria Dalva Pinho Gomes. Registra-se
também a presença dos observadores George Pereira de Sousa, e José Ribamar da Silva. Em
seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à Secretaria que procedesse à leitura da
pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída: 1° Leitura e aprovação da ata

da Reunião Ordinária ocorrida em 07.03.2014; 2°- Apresentação do parecer da CAC sobre
o empreendimento Integração Maranhense Transmissora de Energia S.A. 3° Deliberação
da nova Turma Recursal da CECA 4°Aprovação de um plano de fiscalização e
monitoramento das Unidades de Conservação; 5° Assuntos diversos. Em primeiro lugar foi
lida pela Secretária Executiva a ata da Reunião passada ocorrida em 07.03.2014, sendo a mesma
aprovada e assinada por todos os presentes. Em continuação foi passada a palavra a Hulgo
Rocha, da Comissão de Avaliação e Cálculos da CECA para apresentação do parecer da CAC

sobre o empreendimento Integração Maranhense Transmissora de Energia S.A, que assim
explanou: '~ parecer foi elaborado em 14 de janeiro de 2014, referente ao processo de Compensação Ambiental

do Prqjeto de Transmissão de Ene-rgia Elétrica, localizada em Açailândia, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu,
Alto A legre do Pindaré, Santa Luzia, Santa Inês, Bela Vista do Maranhão, Igarapé do Meio, Vitória do
Mearim, Arari e Miranda do Notte, do empreendedor Integração Maranhense Transmissão de Ene-rgia SA.
Em relação aos valores desse empreendimento, o custo totalfoi de R$ 282.748.795,16 (duzentos e oitenta e dois
milhões, setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais), tendo sofrido uma dedução de R$
9.443.000,00 (nove milhões, quatrocentos e quarenta e três mil reais), correspondentes a planos, prq;etos e
programas ambientais. O valor de referência para este empreendimento foi de R$ 271.305.795,00 (duzentos el'
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setenta e três milhões trezentos e cinco mil setecentos e noventa e cinco reais). O grau de impacto do empreendimento
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foi determinado mediante os índices padrões que sempre utzlizamos, sendo os índices foram: índice de magnitude
(que 11aria de O a 3)ficou definido em 02, o índice de biodiversidade (que varia de O a 3),ficou definido como 01;
o índice de abrangência (que varia de 1 a 4),ficou definido como 04, o índice de temporalidade (que varia de 01 a
04), foi definido como 03, e finalmente o índice de comprometimento de áreas prioritárias (que varia de O a 3)
ficou definido como 03. O valor da compensação ambientalfoi definido aplicando-se a fórmula do grau de Impacto
Ambiental, onde foi encontrado o grau 0,5%, o que considerando o valor de referência informado pela Integração
Maranhense Transmissora de Ene'l,ia S / A e o grau de Impacto Ambiental que nós encontramos, concluímos que
o valor da compensação ambiental devido pelo empreendedor é de R$ 1.366.528,98 (um milhão trezentos e
sessenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). Após o parecer foi acolhido pela
CECA, devendo a Secretaria Executiva notificar o empreendedor para pagar ou recorrer do valor,
se assim desejar. George questionou como é feito a fiscalização do empreendimento, sendo
respondido por Genilde que esta atividade é responsabilidade do setor de monitoramento da
SEMA. Em continuação foi colocado em votação à composição da nova Turma Recursai

da CECA, sendo que ao final foram eleitos os seguintes membros: Lorena Saboya Vieira
Soares, Clarissa Moreira Coelho Costa e Eliane Oliveira de Abreu Alhadef. Continuando a
pauta prevista para hoje, foi passada a palavra a Clarissa, que assim explanou: ''Plano de

fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação é o plano básico que é apresentado
todos os anos, posto ser essencial para realização de fiscalização nas áreas de fiscalização e monitoramento. O
of?jetivo do plano é fornecer subsídios para executar ações de fiscalização e monitoramento das Unidades de
Conservação Estaduais no sentido de contribuir com a conservação dos recursos naturais e a proteção da
biodiversidade destas áreas no Maranhão. Os resultados esperados com realização periódicas de operações de
fiscalização e monitoramento nas Unidades de Conservação são: 1° promoção de articulação interinstitucionalpara
o desenvolvimento cot!funto de estratégias de fiscalizafiío e monitoramento condizentes com a realidade de cada UC;
2°identifi,cação de fatores de fragilidade da área, características ambientais relevantes, conflitos existentes e ameaças
que afetem a integridade da UC, }ºintervenções relativas à manutenção e conservação de estruturas jlsicas e bens
patrimoniais em Unidades de Conservação. Ainda, com a utiliZfição de geotecnologias para o monitoramento da
qualidade dos recursos ambientais nas Unidades de Conservação estaduais espera-se a construção de um banco de ,
dados georrejerenciados, base cartogrcifica e elaboração de mapas temáticos das UCs estaduais como subsídio à
redefinição dos limites estabelecidos nos decretos de criação; acompanhamento da evolução de índices ambientais por
interpretação de mapas, tais como monitoramento espacial dos focos de incêndio, de desmatamento e demais formas

f

de alteração ambiental,· cruzamento das informações dos Diagnósticos ambientais com os dados georreferenciados

~:r
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das UCs estaduais para a devida espacialização dos mesmos. Neste ano, foi inserido a realização de algumas
atividades voltadas a manutenção e conservação de estruturas físicas e bens patrimoniais em unidades de
conservação, isso porque há necessidade de manter a estrutura básica já existente nas Unidades, posto que estes
equipamentos vão se deteriorando. Clarissa justificou ainda o uso de tablets pela fiscalizarão, devido a sua
utilização em processos digitais. Ao final a planilha orçamentária totalizou o valor de R$ 1.629.000,00 (hum
milhão, seiscentos e vinte e nove mil reais), lembrando que este valor é para o ano todo de 2014 e para todas as
unidades de conservação. Após a explanação, o Plano de Fiscalização e Monitoramento das Unidades
de Conservação Estaduais, o mesmo foi aprovado por unanimidade por Adriana, Clarissa, Eliane,
Genilde e Dalva, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora Genilde Campagnaro,
declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga
Betnan es -Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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