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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às quinze horas, na sala de reuniões da 4 

Secretaria do Meio Ambiente – SEMA, teve início a 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Compensação 5 

Ambiental – CCA, conduzida pelo Secretário do Meio Ambiente, Senhor Eugênio Spengler, seu 6 

Presidente. Estiveram presentes os seguintes membros: Jeanne Sofia Tavares Florence, representante 7 

suplente da Superintendência de Políticas para a Sustentabilidade - SPS/ SEMA; Plínio Augusto de 8 

Castro Lima e Marianna de Santana Pinho, representantes titular e suplente, respectivamente, da 9 

Superintendência de Políticas Florestais, Conservação e Biodiversidade - SFC/ SEMA; Paulo Henrique 10 

Leitão Lopes, representante titular da Coordenação Especial de Integração das Políticas Ambientais - 11 

CPA/ SEMA; Ivã Ferreira Amorim, representante suplente do Instituto do Meio Ambiente – IMA; José 12 

Augusto de Castro Tosato, representante suplente do Instituto de Gestão das Águas e Clima – INGÁ; 13 

Sérgio de Almeida Bastos e José Augusto Saraiva Peixoto, representantes titular e suplente, 14 

respectivamente, do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEPRAM; e Leila Márcia Souza Oliveira, 15 

representante suplente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CONERH. Como convidados 16 

estiveram presentes: Daniella Blinder, Laís da Cunha Maciel e Carla Mariane Souza da Cunha, 17 

representantes da Diretoria de Unidades de Conservação e Biodiversidade - DUC/ SFC/ SEMA; e Lívia 18 

Lemos Lopes, representante da Assessoria de Comunicação - ASCOM/ SEMA. Constaram da Pauta: 19 

Discussão e aprovação do Regimento Interno; Apresentação pelo órgão licenciador da relação dos 20 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, sujeitos à Compensação Ambiental; 21 

Apresentação pela SFC/DUC das demandas prioritárias para as Unidades de Conservação Estaduais. A 22 

sessão foi aberta pelo Secretário Eugênio Spengler que chamou a atenção, especialmente, para que o 23 

repasse dos recursos advindos da compensação ambiental não perdesse de vista a sua aplicação em 24 

biomas diversificados sugerindo, que para alcançar estes objetivos, seria necessário discutir, alinhar e 25 

buscar entendimentos com os órgãos licenciadores (IMA e IBAMA) para que já na emissão das 26 

licenças ambientais fossem indicada aplicação do recurso em unidades de conservação já 27 

consensuadas no âmbito desta Câmara. Também ressaltou a necessidade de integrar as ações da CCA 28 

com as políticas ambientais já previstas, como a Revitalização de Bacias Hidrográficas, Programas de 29 

Mata Ciliar, Fortalecimento de Conselhos Gestores, entre outras ações. Após, Marianna Pinho, 30 

representante da DUC/ SFC/ SEMA, apresentou as demandas prioritárias para as Unidades de 31 

Conservação Estaduais. Na seqüência, Ivã Amorim, representante do IMA, disponibilizou cópia de 32 

relatório parcial constando lista de empreendimentos passíveis de compensação ambiental e informou 33 

que o Instituto estava trabalhando nesse relatório para apresenta-lo por completo assim que estivesse 34 

pronto. Foi proposto pelo Secretário Eugênio Spengler que a CCA definisse critérios qualitativos, além 35 

dos quantitativos, para a cobrança da compensação ambiental, montando uma tabela objetiva com os 36 

parâmetros a serem seguidos; a partir dessa definição, a SEMA e o IMA estariam aptos a negociar 37 

com os empreendedores o pagamento da compensação ambiental, especialmente com aqueles que 38 

compõem o passivo pendente do desembolso dessa compensação. Contudo, destacou-se que essa 39 

proposta deveria levar em consideração a situação atual nos casos desses passivos da compensação 40 
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ambiental, mas não confundi-los com ações mitigadoras feitas pelos próprios empreendedores/ 41 

empreendimentos. Foi deliberado que a SEMA ficaria encarregada de elaborar minuta de instrumento 42 

normativo com critérios de cobrança da compensação ambiental para apresentação à CCA em sua 43 

próxima reunião.  Em seguida, passou-se à discussão do Regimento Interno; foi procedida à leitura 44 

pontual de cada artigo e restaram dúvidas sobre alguns pontos, particularmente sobre as 45 

competências da CCA, deliberando-se pelo seu fechamento na próxima reunião. Por fim, ficou 46 

agendada a reunião seguinte para o dia primeiro de junho de dois mil e dez, às quatorze horas. Como 47 

não havia mais tempo hábil para discussões, às dezoito horas e dez minutos a reunião foi encerrada. 48 

Eu, Carla Mariane Souza da Cunha, lavro e assino esta ata juntamente com os membros que 49 

participaram dessa reunião. 50 

Membros: 51 

Eugênio Spengler - Secretário/ SEMA; 52 

Jeanne Sofia Tavares Florence - SPS/ SEMA (Suplente); 53 

Plínio Augusto de Castro Lima - SFC/ SEMA (Titular); 54 

Marianna de Santana Pinho - SFC/ SEMA (Suplente); 55 

Paulo Henrique Leitão Lopes - CPA/ SEMA (Titular); 56 

Ivã Ferreira Amorim – IMA (Suplente); 57 

José Augusto de Castro Tosato – INGÁ (Suplente); 58 

Sérgio de Almeida Bastos – CEPRAM (Titular); 59 

José Augusto Saraiva Peixoto – CEPRAM (Suplente);  60 

Leila Márcia Souza Oliveira – CONERH (Titular). 61 


