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ATA DE REUNIÃO nº 08/2016 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016
REALIZADA EM DEZOITO DE JULHO DE 2016

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove 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 Luís, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de
Compensação Ambiental - CECA em sua 8ª Reunião Ordinária deste ano. Após constatar a
existência de quórum regulamentar, o Secretário de Meio Ambiente, Marcelo de Araújo Costa
Coelho, declarou aberta a 8ª reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação
Ambiental do ano de 2016, com a presença dos seguintes membros: Marcelo de Araújo Costa
Coelho, Janaina Gomes Dantas, Gleidson Marques Pereira, Keylla Rosa Silva de Sousa, Fábio
Elias de Medeiros Mouchrek, Gilney Soares Nascimento. Presentes, ainda, os observadores
membros da Sociedade Civil Organizada, senhor Lídio Nojosa Lima Filho, do Conselho
Regional de Engenharia - CREA/MA e senhor Ronald Henrique Gomes Chaves, da
Sociedade Maranhense de Defesa a Moradia Digna. Além da presença dos colaboradores,
senhora Juliana Almeida Barros OAB/MA 10.163 e senhor Hulgo Rocha e Silva, analista
ambiental e membro da Comissão de Avaliação e Cálculo - CAC. Em seguida, o Secretário
Marcelo Coelho agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Secretária Executiva da
CECA, Janaina Gomes Dantas, que leu a Ata da 7ª Reunião Ordinária da CECA, ocorrida em
24 de junho de 2016. Após leitura, a ata foi aprovada e assinada pelos membros presentes na
reunião. Dando continuidade, o secretário Marcelo Coelho passou a seguir a pauta da reunião,
qual seja: 1. Apresentação do parecer de Cálculo de Compensação Ambiental da CAC
referente ao empreendimento "PIER III" da Vale S/A; 2. Apresentação do parecer retificador
de Cálculo de Compensação Ambiental referente ao empreendimento "Operações de
terminais do empreendedor WPR São Luís Gestão de portos e Terminais Ltda"; 3.
Apresentação do pedido de reconsideração do recurso do empreendedor Suzano Papel e
Celulos

do empreendimento "Ramal Ferroviário, interligando a unidade industrial de

bric ç- de celulose e papel da Suzano Papel e Celulose na cidade de Imperatriz-MA, até a
·a Norte-Sul no Município de João Lisboa"; 4. Apresentação do voto da Turma

-,-~

7 -'t(\.
o/3

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CECA

Recursal acerca do recurso apresentado pela empresa Suzano Papel e Celulose referente ao
empreendimento "Projeto Florestal da região do Porto Franco e Região de Imperatriz-MA";
5. Apresentação da minuta de Instrução Normativa referente aos procedimentos de
compensação

ambiental

no

âmbito

do

licenciamento

ambiental

de

atividades

agrossivilpastoris de significativos impactos ambientais submetidos ao EPIA/RIMA; 6.
Contratação de empresa especializada em locação de veículos para atendimento às
necessidades de vistoria, fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação do
Estado do Maranhão. Posteriormente foi dada palavra ao colaborador Hulgo Rocha e Silva, o
qual pediu uma inversão de pauta e passou a apresentar o parecer retificador de Cálculo de
Compensação Ambiental referente ao empreendimento "Operações de terminais do
empreendedor WPR São Luís Gestão de Portos e Terminais Ltda", informando que houve
atualização no valor da compensação ambiental da WPR, haja vista que a empresa apresentou
um valor maior do empreendimento. Assim, a compensação passou a ter valor final de
R$4.359.090,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta e nove mil e noventa reais). Em
seguida, o colaborador passou a apresentar o parecer de Cálculo de Compensação Ambiental
da CAC referente ao empreendimento "PIER III" da Vale S/A, discorrendo sobre os índices
de cálculo do valor da compensação ambiental, os quais resultaram em de 0,5% de grau de
impacto. Desta forma,

como o valor de referência do empreendimento foi de

R$830.568.069,53 (oitocentos e trinta milhões quinhentos e sessenta e oito mil sessenta e
nove reais e cinquenta e três centavos), chegou-se ao valor da compensação ambiental de R$
4.152.840,35 (quatro milhões cento e cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta reais e trinta
e cinco centavos). Todavia, existe necessidade de fazer correção monetária desse valor, haja
vista que o processo é anterior à lei estadual de compensação ambiental (9.412/2011 ), a qual
entrou em vigor em 13 de julho de 2011. Sendo assim, o Secretário Marcelo Coelho, solicitou
que a correção se iniciasse a paiiir da data de vigência da lei estadual. Dando continuidade,
foi dada palavra ao membro Gilney Soares Nascimento, o qual partiu para o terceiro item da
pauta e informou que a empresa Suzano Papel e Celulose recorreu do valor de referência
utilizado pela CAC para o cálculo da compensação ainbiental do empreendimento "Ramal
Ferr viário, interligando a unidade industrial de fabricação de celulose e papel da Suzano
Celulose na cidade de Imperatriz-MA, até a Ferrovia Norte-Sul no Município de João
. No entanto, após passar por análise da Turma Recursa}, a mesma entendeu que o
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continuou não acatando a decisão da CECA e enviaram um novo recurso com novos
documentos, mas a turma recursai afirmou que eles não justificaram a diferença de valores
entre a quantia inicialmente prevista para o empreendimento e o que eles alegam que
realmente custou, não aceitando o valor de redução proposto pela empresa. Em vüiude disso,
a CECA decidiu pela manutenção de sua decisão inicial, não acatando o recurso do
empreendedor e considerando o valor de referência de R$235.000.000 ,00 (duzentos e trinta e
cinco milhões) para cálculo da compensação ambiental. Por conseguinte, passou-se para o
quarto item da pauta e o senhor Gilney Soares Nascimento apresentou o parecer com o voto
da Turma Recursal acerca do recurso apresentado pela empresa Suzano Papel e Celulose
referente ao empreendimento "Projeto Florestal da região do Porto Franco e Região de
Imperatriz-MA" e informou a decisão da turma em utilizar o valor de referência de
R$179 .367.102, 72 (cento e setenta e nove milhões trezentos e sessenta e sete mil cento e dois
reais e setenta e dois centavos). Neste sentido, após análise de todos os índices de impacto do
empreendimento, chegou-se à conclusão que o grau de impacto do mesmo deve ser de 0,5% e,
em virtude disso, o valor da compensação ambiental é de R$938.367,60 (novecentos e trinta e
oito mil trezentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), haja vista que o
empreendimento foi licenciado como um todo, ou seja, todas as propriedades rurais foram
licenciadas de maneira global e não fragmentada e, por conta disso, não deve ser levado em
consideração frações do grau de impacto. Dessa forma o parecer teve aprovação unânime
pelos membros da CECA. Dando continuidade, o senhor Gilney passou a apresentar a minuta
da Instrução Normativa referente aos procedimentos de compensação ambiental no âmbito do
licenciamento ambiental de atividades agrossivilpastoris de significativos impactos
ambientais submetidos ao EPIA/RIMA, afirmando que a assessoria jurídica analisou o
documento e determinou que o mesmo fosse denominado de instrução normativa e não mais
como portaria, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros da CECA. Em seguida,
foi dada palavra à senhora Keylla Rosa Silva de Sousa, a qual passou para o sexto e último
item da pauta, expondo parecer sobre a necessidade de contratação de empresa especializada
em lo ação de veículos para atendimento às necessidades de vistoria, fiscalização e
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onit ramento das Unidades de Conservação do Estado do Maranhão no valor total de

-00,00 (quatrocentos mil reais). Referido parecer foi aprovado por unanimidade pela
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presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Janaina Gomes Dantas - Secretária Executiva
da CECA, e vai ssi

da por todos os presentes.
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