ATA DE REUNIÃO nº 05/2014 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL -

CECA -

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2014.
Aos quinze dias do mês de abril 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 5ª Reunião Ordinária
desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, a Senhora Genilde Campagnaro,
declarou aberta a 5º 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: 1ª Leitura e aprovação da

ata da Reunião Ordinária ocorrida em 28.03.2014; 2ª Apresentação do parecer da CAC sobre o
empreendimento do Ramal Ferroviário da Suzano; 3ª Apresentação de proposta para
manutenção no Parque da Lagoa da Jansen; 4ª Apresentação de proposta para elaboração de
estudo de conhecimento da Biodiversidade e Recursos Naturais no Estado do Maranhão, com
foco nas Unidades de Conservação; 5º Assuntos diversos. Dado início aos trabalhos, foi lida pela
Secretária Executiva a ata da reunião passada ocorrida em 28.03.2014, sendo a mesma analisada,
aprovada e assinada por todos os presentes. Em continuação, foi passada a palavra a Hulgo Rocha, da
comissão de análise e cálculos da CECA, para que o mesmo apresente o parecer da CAC sobre o
empreendimento do Ramal Ferroviário da Suzano, tendo o mesmo assim explanado:'~ análise da

compensação ambienta/, referente à implantação do ramal ferroviário da S uzano, interligando a unidade industrial de
fabricação de papel e celulose, na cidade de Imperatriz-MA até a ferrovia Norte-Sul, em João Lisboa-MA, foi feita
através do parecer técnico nº 07/ 2013, de 17 de dezembro de 2013. Em cumprimento a L.ei Estadual o empreendedor
encaminhou as informações necessárias a S ema, sendo repassado as seguintes informações: o empreendimento está orçado
em RI 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões de reais), e não foram apresentados valores a serem deduzidos
do valor de referência, desde modo, o valor de referencia é o mesmo R$ 235.000.000,00 (duzentos e trinta e cinco milhões
de reais). Na parte de classifi,cação dos índices, o primeiro a ser avaliado foi índice de magnitude (que varia de O a 3),
sendo que a comissão decidiu atribuir o valor 3 para este índice, o índice de biodiversidade, que leva em consideração o
estado atual da biodiversidade previamente a implantação do empreendimento (que varia de O a 3),ficou definido em 03.
O índice de abrangência (que varia de 1 a 4), avalia a extensão espacial de impactos negativos sobre os recursos /

ambientais, foi classifi,cado em 03, pois o empreendimento fica próximo a baqa do~[ ocantins, o índiei
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(que varia de 1 a 4), ficou classificado como 04, devido ao tempo de utiliZfição previsto da ferrovia ser superior a 30 anos.
O índice de comprometimento de áreas prioritárias (que varia de O a 3),ficou definido em 03 considerando a localização

do empreendimento. O impacto sobre a ~iodiversidade (que varia de O a 0,25%), tem como ol?fetivo contabilizar os
impacto do empreendimento diretamente sobre a biodiversidade na sua área de influência direta e indireta, ficou definido
em O, 17%. O índice de comprometimento de área prioritária ficou definido em 0,51 %, o índice de influência em Unidade
de Conseroação, que avalia a influência do empreendimento sobre as unidades de conseroação ou suas zonas de
amortecimento ficou estabelecido em O (zero), pois a área de influencia do empreendimento não abrange nenhuma Unidade
de Conseroação. Ao final chegou-se ao grau de impacto de 0,5 %, que é o valor máximo permitido por Lei. A ssim,
aplicando-se o grau de impacto do empreendimento, ao valor de referência apresentado, concluímos que a compensação
ambiental devida pela Suzano Papel e Celulose é de R$ 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais). Em
seguida, o parecer foi acolhido pelos membros da CECA, devendo a Secretária Executiva providenciar
a notificação do empreendedor Suzano, para que o mesmo apresente sua manifestação no prazo da Lei.
Em seguida foi passada a palavra a Genilde, que apresentou uma proposta para manutenção predial no
Parque da Lagoa da Jansen, explicando "existe uma equipe que é contratada para fazer a manutenção da Lagoa

da Jansen, todavia o contrato está se encerrando em maio desde ano, desde modo é necessário fazer a renovação do mesmo,
para que se continue os serviços de manutenção na Lagoa. Esse contrato custa o valor de R$ 553.040,04 (quinhentos e
cinquenta e três mil, quarenta reais e quatro centavos) anual. Ao final, foi colocado em votação a renovação do
contrato, sendo o valor de manutenção aprovado por seus membros em maioria absoluta. Em seguida
foi dada a palavra a Clarissa, que explanou sobre uma proposta para elaboração de estudo de
conhecimento da Biodiversidade e Recursos Naturais no Estado do Maranhão, com foco nas Unidades
de Conservação, nos seguintes termos: "no início do ano passado foi falado da importância de se fazer uma serie

de estudos, com foco na biodiversidade, recursos florestais e recursos hídricos, que se daria no ambiente das unidades de
conseroação, e que nas diferentes linhas de pesquisas, na parte de biodiversidade seria a "lista vermelha" de fauna e de
flora ameaçada de extinção, para recursos hídricos seria os estudos especffecos para região metropolitana de São Luis, (de
qualidade e quantidade de recursos hídricos, principalmente supeificiaJ e ainda alguns voltados para a bacia do Rio
Munin, estes estudos são primordiais para que se possa fazer a gestão dos Recursos Hídricos. A outra grande linha é na
parte florestal onde teremos alguns estudos para levantamento de informações sobre efeitos de desmatamentos e focos de
queimadas, tanto em unidades de conseroação, também outras áreas importantes como áreas prioritárias para conservação.
A primeira ideia do levantamento dessas propostas foi imaginado via Fapema (através de um convênio), no entanto essa
parceria não se efetivou, deste modo, decidiu-se fazer por concursos de prqjetos, que inclusive já foi publicado, com ampla
di.vulgaçiia. Os custos estão estimatws em RJ5.800:000,00 (cinco milhões e oitocentos mil nais) para um prazo de ~4/ 1 1
meses. Genilde ressaltou, no entanto, que ia se encontra aprovado o valor de R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais), então agora está colocado em votação\para ~ rovação o valor de R
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3.300.00,00 (três milhões e trezentos mil reais). Ao final dos debates, o valor de R$3.300.00,00 (três
milhões e trezentos mil reais) foi aprovado por Adriana, Clarissa, Eliane, Genilde e Maria Dalva. No

item assuntos gerais, foi apresentado por Hulgo Rocha, para posterior análise da CECA uma
proposta de resolução ou instrução normativa, para orientar a forma de apresentação de informações
correspondentes à Lei Estadual nº 9.412/2011 nos Estudos de Impacto Ambiental. Em paralelo, foi
observado pelos membros da CECA, que já existe em vigor a Portaria nº 62 de 28 de maio de 2012, na
qual o Secretário instituiu um termo de referência para elaboração do item específico Unidades de
Conservação e Compensação Ambiental no conteúdo dos Estudos de Impacto Ambiental a serem
apresentados no procedimento de Licenciamento Ambiental. Deste modo, definiu-se que a Secretária
Executiva deve unificar os dois documentos formando um processo, e em seguida enviar para o
jurídico, através da Drª Lorena, com o objetivo de verificar a possibilidade de edição de uma única
Resolução da CECA, abrangendo os dois documentos. Posteriormente, deve esta minuta de resolução
ser novamente submetida a Câmara para aprovação. Nada mais havendo a tratar, a senhora Genilde
Campagnaro, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga
Fe;p, des -Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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