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Aos trinta e um dias do mês de julho do_ ano de dois mil e quatorze, às quinze e trinta minutos horas,
no edifício sede da SE NlA, 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
11 ª Reunião ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar o senhor José

Jânio de Castro Lima, declarou aberta a 11 ° reunião ordinária da Câmara E stadual de Compensação

-

Ambiental de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche Figueiredo; Clarissa
Moreira Coelho Costa, Eliane Oliveira de Abreu Alhadef; José J ânio de Castro Lima; Maria Dalva
Pinho Gomes. Presentes ainda Hulgo Rocha e Silva e Naiara Rabelo Valle. E m seguida, o senhor José
Jânio de Castro Lima determinou à Secretaria Executiva 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

passada ocorrida em 09.07.2014; 2ª Apresentação de parecer da Comissão de Avaliação e
Cálculo da CECA sobre a atividade de dragagem de manutenção no píer IV da Vale. 3º
Apresentação do plano emergencial de combate a incêndios no Parque Estadual do Mirador,
4º Assuntos diversos. Dado início aos · trabalhos, foi lida pela Secretária Executiva a ata da reunião
passada ocorrida em 09.07.2014, sendo a mesma analisada, aprovada e assinada por todos os presentes.
Em seguida foi passada a palavra a I--Iulgo Rocha para apresentação do parecer da comissão de avaliação
e cálculos da CECA .sobre a atividade de dragagem de manutenção do Píer IV da Vale. Antes da palavra
-._

de Hulgo, Jânio manifestou-se nestes termos: "na época de licenàamento do Píer I V nãofoi p revisto pela Vale a

atividade de dragagem, pois como o Píer estava bem distante do continente, imaginou-se que todos os navios de grande
po,te iliam ter calado .w.ficientep ara ancora,~ de-ste modo nãofoi previsto dragagem de operap:7o ap enas de manuknfàO, só
que oco,reu que o volume de dragagem que foi estimado jói bem inferior ao que realmente seria necessá,io dragar e deste
modo, a Sema suge,út que fosse realizado um outro processo de EIA-l<Jma na fase de operarão, mas a /eoislarão 11ão
prevê pagamento de conrpemaç-ão para dragagem de mamttenfãO, deste modo o p resente pagamento se dá como
compÚmentay-ão ao volume não p revisto anteriormente na compensay'ào realizada

110

ano de 201 2, ou seja, está sendo

paga a difere11ra de11ida relativa a dragagem não p revista". E m seguida Hulgo retornou a palavra explicando:
Foi informado o valor de referencia de R.$ 40.946.000,00 (quarenta milhões novecentos e quarenta e
seis mil reais), sen.1 valores dedutíveis, o calculo foi feito, sendo determinado os seguintes indicies e
valores: o índice de magnitude (que varia de O a 3), ficou definido em 3, considerando-se que as
características desse empreendimento causa impactos consideráveis. O índice de Biodiversidade (varia
~~

a 3), ficou definido no valor 01. O índice de abrangência (varia de 1 a 4), ficou definido como 4,
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pela localização do empreendimento e o índice de comprometimento de área prioritária (varia de O a 3),
ficou definido como 3, devido a proximidade com diversas áreas de manguezal, as quais no geral são
consideradas como de irnportância biológica extremamente alta, além de ser considerada como área de
preservação permanente. Aplicando-se todos os índices na formula da Lei, chegou-se ao grau de
impacto ambiental de 0,63% e deste modo, considerando-se o valor de referência informado pela Vale
e o grau do impacto ambiental calculado, o valor da compensação ambiental do empreendimento de
dragagem de m.anutenção para operação do Pier IV totalizou o valor de R$ 204.730,00 (duzentos e
quatro mil e setecentos e trinta reais). Após o parecer foi acolhido pelos membros da CECA

presentes nesta reunião e foi deliberado que a Secretária Executiva dever comunicar a Vale do
parecer, bem como providenciar a assinatura do Termo de Compromisso para pagamento da
compensação ambiental. Em seguida foi passada a palavra para Naiara, para falar sobre o 3º assunto
previsto na pauta de hoje, apresentação ·do plano emergencial de combate a incêndios no Parque

Estadual do Mirador, tendo a mesma assim explanado: "foi detectada uma situação emergencial no
Parque Estadual do Mirador, com relação aos incêndios na área do parque, o Maranhão contribui
negativamente para emissão de gases do efeito estufa, devido as queimadas que são

realizadas no

parque estadual do Mirador, ocorre que o parque possui uma área de quase 600 mil hectares, na qual
80% está no município de Mirador. Nesta localidade, as queimadas estão relacionadas a caça predatória,
a criação de gado solto no interior do parque e ao plantio de "roça de toco". O que está se propondo, é
uma operação conjunta com o corpo de bombeiros (que irá providenciar os materiais e capacitação), já
o batalhão ambiental ficará responsável pelo patrulhamento e segurança da equipe, o GTA fará um
sobrevôo no parque para ajudar no planejamento da ações. Todas estas atividades estão previstas para
acontecerem no período de 04 de agosto a 31 outubro, abrangendo dessa fonna os meses mais secos
do ano, e terão um custo total de R$ 228.067,00 (duzentos e vinte e oito mil e sessenta e sete reais),
divido em diárias (para o BPA, SENlA e GTA) e combustíveis. O resultado que se espera é redução dos
focos de incêndios nas áreas prioritárias para conservação do parque; o controle da caça predatória, o
auxilio aos moradores do parque, no que se diz respeito a sua subsistência sustentável, a identificação
de facilitadores e traficantes de anin1ais silvestres nacional e internacional, e divulgação da ação
conjünta na mídia estadual, até como forma de inibir novas ações.

Jânio questionou ao final da

apresentação de Naiara se essa atividade já tinha sido feita alguma vez no passado, tendo Naiara
respondido que não. Questionou também se esse plano foi integrado no plano de combate ao
desmatamento e queimadas, articulado com Isabel Camizão, tendo Naiara respondido que o plano
estadual de combate a queimadas é uma plano preventivo, e este é um plano mais emergencial para o
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etapa do plano estadual. Ao final da explanação foi colocado em votação send o aprova do o projeto
pelos membros da CECA presen tes a reunião, ficando determinado ainda que o valor deve sair da
compensação ambiental paga pela Suzano Papel e Celulose. E m seguida já no item ASSUNTOS

GERAIS a senhora Claudia da Asplan, solicitou da CECA a aprovação de um crédito no valor de R$
186.000,00 (cen to e oitenta e seis mil reais) para realização de serviços gráficos a serem u tilizados no
Plano Es tadual de E ducação, Plano de. Recursos Hídricos e ainda alguns panfletos para o Parqu e
Estadual do Mirador. Os m embros da CECA, Jânio, Adriana, Clarissa, E liane e Dalva aprovaram a
des tina ção des te recurso. N ada mais havendo a tratar, o senhor J osé Jânio de Castro Lima, declarou
encenada a presente reunião, cuj a ata foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga Fernandes -Secretária
r todos os presentes.
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