ATA DE REUNIÃO' nº 13/2014 -

CÂMARA ESTADUAL DE

COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE
2014, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro ·do ano_de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e trinta
minutos, 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 13ª Reunião ordinária do ano de 2014. Após constatar a existência de quórum regulamentar a
senhora Genilde Campagnaro, declarou aberta a 13º reunião ordinária da Câmara Estadual de

.

'

Compensação Ambiental de 2014, com ·a presença, dos seguintes membros: À<lriana Arouche
Figueiredo; Benedito Oliveira de Castro Filho; Eliane Oliveira de Abreu Alha1ef; Genilde Campagnaro;
'

'

e Maria Dalva Pinho Gomes. Presente também, na qualidade de ouvinte Débora Costa· e o memb~o da
Comissão de Avaliação e Cálculos da Ce~a, H~lgo Rocha. Em seguida, a senhora Genildy Campagnaro
'
.
determinou à Secretaria Executiva que procedesse à leitu:a da pauta do dia, o que foi feito, estando à
mesma assim coqstruída: 1º Assunto: apresentação do parecer da Turma Recursai acerca do

recurso interposto pelo empreendedor URCD Ilha Grande; 2º~ssunto: apresentação do parecer
da Comissão de Avaliação e Cálculos acerca da proposta de compei:i,sação ambiental da
Cemar; 3º proposta de aditamento da Resolução nº 02/2012; 4º assuntos gernis. Em seguida foi
passada a palavra para Adriana Àrouche, ·chefe da Asse·s.soria Jurídica e membro da Turma Recursa],
1

que assim expla~ou_: "o presente caso trata-Je de um recurso interposto pela Recorrente URCD Ilha Grande Comércio

Ltda, que questionou alguns itens, os quais deveriam ser deduzidos no valor de referência do empreendimento, bem como
'

'

questionou o graú de impacto enc~11trado pela Comissão de Avaliação e· Cálculos. O processo foi relatado por Clarúsa
, Moreira Coelho Costa, que, em seu pa~cer concluiu pela manutenção do índice de magnitude 02 e índice de abrangência
_ U3, morfijicando apenas os itens ''abastedmento de' agua Buenos Aires, posto de atendimento médico,_ escola de
informática, implaniação deprogramas básicos ambientais e centro de educação ambiental",· como .sendo itens dedutíveis no
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restou na quantia de R$ 319.748;69 (trezentos e dezeno've mi4 setecentos e quarenta e oito reais e sessenta .e nove
centavos). Após a explicação, Adriana afirmou que acompanhou o voto da Relatora Clarissa e Genilde
também atü:moú acompanhar o voto. Os d~mais membros da CECA, Benedito, Dalva e Eliane,
acolheram o parecer em se:u inteir9 teor. Ém segui?ª ficou determinado que a secretária Executiva deve
notificar o empreendedor acerca dessa d~cisão e tomar as providencias para minuta do Termo de
Compromisso. Após, passou-se a palavra a Hulgo Rocha Silva, da comissão de, análise e cálculos da
CECA, para explanar sobre o seg~ndo assunto previsto para a pauta ·de hoje, qual seja proposta de

compensação ambiental da Cemar, tendo o mesmo explanado: "trata-se· de p roposta de compensar.ão
l
ambienta/ do empreendedor Companhia Energética do Maranhão, relativo ao empreendimento co11stmção de uma linha de
.

'

transmissão de 69 Kv São L uís-Maracanã, q11e ligará a S11bestação São Luís I e S11bestação lvf.aracanã O empreendedor
aprese.nto11 como valor total da obra o montante de R$ 4.144,00 (quatro mi/hões, cento e quarenta e qualTv mi/ reais),
q11e descontando-se os valores éom os projetos eprogramas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental, chegou ao
valor de R$ 4.134.000,00 ( q11atro mi/hões, ce11to e trinta e quat,v mi/ reais),

110

entanto o empreendedor optott por

utilizar o valor completo pára o calculo, aplicando o gra11 de impacto de O, 15%, o qtte resultaria

110

valor de R$

6.216,00 (seis mil, duzentos e dezesseis reàis)a título de pagamento da Cómpensaçpo Ambienta/. A equipe da Comissão

de Análise de Cálculos divergiu de alguns índices enco;ztrados pelo empreendedor, o que resulto11

110

grau de impacto do

empreendimento em 0.37% e valor devido de compensação ambienta/ R$ 15.3 92,00 (quinze mil, trezentos e noventa e
dois n:ais). Após discursões os membros da CECA mo/veram acolher o parecer a CAC e ficou determinado que a
.

.

S ecretá1ia Executiva deve notificar o empreendedor para q11ç o mesmo se posicione sobre a aceitação

011

apresentação de

recurso ao pm:cer. Em s~guid~ a Secretária Executiva 'inici~u o terceiro assunto previsto para a ·pauta de
hoje que é uma proposta de aditamento da Resolução nº 02/~012; tendo explanado da seguinte forma: É

uma p roposta de ,a lteração de alguns itens da Resolução nº 02/ 2012, pri7:1eiramente no parágrafo primeiro, item III,
reduzj.ndo-se o, valor para algo em torno de R.S 250.000,00 (d1-1ze11t~s e cinqumta mil reais).. Os debates também
versaram com relação ao aument~ da contrápartida dos munícipios e acerca dos ite11s que podem ou não serem .ol?fetos de

.
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fi11a11ciamento e também limites do 11úme,v de instituições-e n11111icípios que poderiam ser beneficiados por ano e o valor
2
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máximo total a ser deliberado pela CE04. Eliane ressaltou que na sua opinião que um item a ser considerado é a
estntlttração do Sistema Municipal de Meio Ambiente; pois ''o município tem que ter Secretaria Municipal de Meio
.

.

Ambientejá criada, com consdho efundo e ainda tem que estar habilitado pelo Estado para lice!Jciar efiscaliza1~ ou s~ja,
o nnmícipio tem que provar que está p1iorizando a pauta ambiental': Adn'ana cifirmou que concorda com essa opinião.
Deliberou-se, por sugestão de Benedito, que todos os membros devem pensar no assunto e propor suas sugestões de
alteração, inclusive Benedito se propôs a conversar com os seus colegas da S uperihtendência de Biodiversidade e Áreas
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Protegidas para trazer sugestões. Desse modo, de~diu-se retornar o assunto em um moniento oportuno. Encerrando-se a
· pauta prevista pàra a presen,y:; reuniã~, e já nos Assuntos diverso, o senhor Benedito pediu a palavra.
para infor.~ ar a CECA da necessiclade de construção de um pos~o de apoio no Mira dor, pois. o que tem
· lá e~stente ainda é de adoble (é ·c_?nhecido como "posto do cágado") e está em péssimàs condições.
'

Deste modo, solicita da CECA autorização para levantament9 dos custos para construção. desse posto
para posterior aprovação. Em seguida a senhora Dalva questionou qual a necessidade deste posto,

'

sendo respondida pelo senhor Benedito que o· objetivo é apo_iar a rede de monitoramento e
'

1

.

.

conservação do Mirador, que hoje é realizada através de gestão compartilhada com a "aprovida", com
serviços de guarda parque, sendo
que
estár equipe é mantida no parque há alguns anos, prestando bons
•
serviços em prol do meio ambiente. Foi mostrada ainda pelo _s enhor Benedito a todos os presentes,
uma foto do posto atual, ànde todos puderam perceber que realmente trata-se de um posto pequeno e
que está em precárias condições de utilização. Após, Genilde, Eliane, Dalva e Adriana apoiaram a
iniciativa de levantamento ·d e éustos para construção. E Nada mais havendo a tratar, a serihora Genilde
Campagnaro, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga
Ferna~çl.e~• ecretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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