GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
- · · - - · -C".:..:..
ÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CECA

ATA DE REUNIÃO nº 11/2016 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE
2016 REALIZADA EM DEZESSEIS DE SETEMBRO DE 2016
Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 11 ª Reunião Ordinária deste ano. Após constatar a
existência de quórum regulamentar, o Secretário de Meio Ambiente, Marcelo de Araújo Costa
Coelho, declarou aberta a 11 ª 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, Gilney Soares
Nascimento, Eliene dos Santos, Carlos Victor Belo de Sousa. Presentes, ainda, o observador
membro da Sociedade Civil Organizada, senhor Lídio Nojosa Lima Filho, do Conselho Regional
de Engenharia - CREA/MA e o senhor Ronald Henrique Gomes Chaves, da Sociedade
Maranhense de Defesa da Moradia Digna. Além da presença dos colaboradores, senhora Juliana
Almeida Barros OAB/MA 10.163 e José Sabino da Rocha Filho. Em seguida, o Secretário
Marcelo Coelho agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Secretária Executiva da
CECA, J anaina Gomes Dantas, que leu a Ata da 1ª Reunião Extraordinária da CECA, ocorrida
em 26 de agosto 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 da CAC referente à atividade de Produção e Escoamento
de Gás Natural nos Campos Gavião Azul e Gavião Real, localizada nos municípios de Capinzal
do Norte e Santo Antonio dos Lopes. Processo de Compensação nº 3273/2011. 2. Apresentação
do parecer jurídico da SEMA acerca da análise dos artigos 20 e 21 do Regimento Interno da
CECA. 3. Criação de mais uma Comissão de Avaliação de Cálculos - CAC. O senhor Gilney
passou a explanar sobre o parecer relativo ao processo de compensação ambiental nº 4884/2011
do empreendimento Produção e Escoamento de Gás Natural nos Campos Gavião Azul e Gavião
Real, localizada nos municípios de Capinzal do Norte e Santo Antonio dos Lopes da Parnaíba
Gás Natural S.A, que estabeleceu como valor de referência para o cálculo da compensação
ambiental a quantia de R$ 445.988.755,28 (quatrocentos e quarenta e cinco milhões de
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custo total ou parcial do empreendimento, motivo pelo qual a CECA irá solicitar maiores
esclarecimentos ao empreendedor. No entanto, apesar da necessidade de esclarecimentos, a CAC
analisou todos os índices do empreendimento a partir do EIA/RIMA gerando o Grau de Impacto
de 0,25%. Assim, a empresa será notificada a apresentar a planilha com os custos totais do valor
aplicado e a serem investidos no empreendimento, após isso a CAC irá determinar o valor
correto para pagamento da compensação ambiental. Referida decisão foi aprovado por
unanimidade. Dando Continuidade o senhor Gilney fez a leitura do parecer jurídico quanto a
análise dos artigos 20 e 21 do regimento interno da CECA, solicitado pelo Secretario do Meio
Ambiente Marcelo Coelho na 9ª Reunião Ordinária da CECA realizada em nove de agosto de
2016, que concluiu "que os dispositivos em comento destinam-se a tratar sobre hipótese

jurídicas diversas: tendo o artigo 20 relacionado taxativamente as hipóteses de incidência para
a espécies recursai em seus incisos de Ia IV e o artigo 21 restou reservado para tratar de
instrumento utilizado pela parte interessada ou por terceiro interessado para provocar o
reexame da decisão de aprovação de cálculos de compensação ambiental, a fim de que se
promova a sua reforma, invalidação, integração ou simples esclarecimento", o senhor Carlos
Victor solicita que o processo administrativo em questão seja encaminhado novamente à
assessoria jurídica para que seja analisado os prazos recursais constantes nos artigos 20 e 21,
uma vez que não ficou claro no parecer jurídico. Em seguida, passou-se para a próxima pauta, o
senhor Gilney esclareceu a importância de criação de mais uma comissão de avaliação de
cálculos - CAC, conforme permite o parágrafo primeiro do art. 2° do regimento interno da
CECA, com a finalidade de dar celeridade aos processos administrativos de compensação
ambiental, uma vez que a CAC existente está sobrecarregada com os processos de compensação
ambiental a serem analisados, desse modo, após a análise dos processos pendentes de
averiguação, os processos futuros poderão caminhar dentro da normalidade do trâmite
administrativo, a referida decisão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
Secretário Marcelo Coelho, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim,
Janaina Gomes

antas - Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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