
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Conselho Estadual de Meio Ambiente

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA1
No dia vinte de fevereiro de dois mil e oito, às nove horas, no auditório da Secretaria de Trabalho, 2
esportes, Renda e Emprego – SETRE, teve início à 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de 3
Meio Ambiente – CEPRAM, conduzida pelos conselheiros Juliano Sousa Matos, presidente, Eduardo 4
Mattedi Werneck, Secretário Executivo, representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 5
Hídricos - SEMARH.  Estiveram presentes os conselheiros: Silvana Nunes Costa, representantes da 6
Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI; Laelson Dourado, representante da 7
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração – SICM; Iglesias Cabalero, representante do Instituto 8
de Ação Ambiental da Bahia – IAMBA; Sergio de Almeida Bastos, representante do Comitê de 9
Fomento Industrial de Camaçari – COFIC; Pablo Vilanueva, representante da Associação Rosa dos 10
Ventos; Luis Fernando Galvão, representante do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada 11
do Estado da Bahia – SINDIBRITA; Luiz Tarciso Pamponet, representante da Federação da Agricultura 12
e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; Irundi Edelweiss e Ney Antonio de Souza Silva, 13
representantes da Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB; Josemário Martins da Silva, 14
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacaré; Fernando José de Oliveira, 15
representante da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia – FETAG; Aurinézio 16
Calheira Barbosa, representante do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari – COFIC; Luciano 17
Lisbão Junior, representante da Associação dos Produtores de Florestas Plantadas do Estado da Bahia 18
– ABAF; João Lopes de Araújo, representante da Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia –19
AIBA; Vera Lúcia Frazão, representante da Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA; Maria Valéria 20
Gaspar de Queiroz Ferreira, representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR;  21
Celene Almeida de Brito, representante da entidade Ambientalista Educação e Gestão Ambiental –22
GRIN9; Marina Ferreira, Jader da Silva e Eliuda Soares da Secretaria Executiva do CEPRAM; Elizabete23
Wagner, Ruy Muricy, representantes do Centro de Recursos Ambientais – CRA, além de convidados.24
Constaram em pauta: abertura da sessão; discussão e consolidação do texto da Lei 10.431, 25
20.12.06, que dispõe sobra a Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do Estado da 26
Bahia.O conselheiro Juliano Matos, cumprimentou a todos e como havia quorum regimental, a sessão 27
foi aberta; registrou a substituição do 1º suplente, representante da Secretaria da Indústria, 28
Comércio e Mineração – SICM, Laelson Dourado Ribeiro. O conselheiro Sergio Bastos um dos 29
integrantes do Grupo de Trabalho informou que este grupo foi constituído inicialmente por Leila 30
Márcia de Oliveira, Iglesias Cabalero, Pablo Villanueva, Paulo Sergio Vila Nova, Magno Monteiro e 31
Carlos Sodré e depois complementado por Renato Cunha, representante do GAMBÁ, conselheiro 32
Marcelo Miranda, com contribuições de  Maria Cristina Vieira da Semarh e Ruy Muricy do CRA, disse 33
que contou com a participação do presidente deste Conselho Juliano Matos e Kitty Tavares. Ato 34
contínuo, o conselheiro Sergio Bastos explicou os procedimentos adotados para identificar as 35
alterações efetuadas no texto; informou que a maioria das contribuições foi acordada e algumas não 36
foram consensuadas, assim sendo percorreram o texto para identificá-las e ficaram em destaques. 37
No artigo 33, parágrafo único, se discutiu a garantia de cumprimento do Plano de Recuperação de 38
Áreas Degradadas – PRAD; foi proposto submeter ao regulamento fazendo uma consistência para 39
identificar se a medida adotada garante o cumprimento e complementar no que couber. O 40
conselheiro Fernando Oliveira registrou que o PRAD deve ser elaborado no licenciamento inicial do 41
empreendimento respeitando o princípio da previsibilidade prevendo-se a possibilidade ou a 42
degradação que será perpetrada com a implantação do empreendimento. Ruy Muricy prestou 43
esclarecimentos quanto à apresentação do PRAD e ressaltou que pode ser elaborado no início, meio 44
ou fim do licenciamento, depende da especificidade e do tipo de atividade, e já era previsto em Lei, e 45
o CRA acompanha sua execução. Por fim, alterou-se a redação do parágrafo único. Passou para o 46
artigo 45, inciso VI, para esclarecer e detalhar melhor que tipo de licença se faz necessário e definir 47
bem o que é uma licença de ampliação. Renato cunha levantou histórico de procedimentos ocorridos 48
com esse tipo de licença depois de modificada para licença de alteração, ou seja, disse que a idéia 49
era separar e definir as finalidades desse tipo de licença, através do Regulamento que possa 50
estabelecer as características próprias respectivamente. A conselheira Celene Almeida reforçou os 51
comentários de Renato Cunha e disse que além da necessidade de se avaliar a proporção de impacto 52
admitindo que uma ampliação poderá causar um impacto bem maior. Por fim, a discussão deteve em 53
manter ou não a proposta de expedição de Licença de Ampliação e foi retirado, remetendo a uma 54
melhor redação no inciso I, do artigo 46 que trata dos procedimentos especiais para o licenciamento 55
ambiental a ser definida no Regulamento. Passou para o caput Da Compensação Ambiental, quanto 56
ao destino da aplicação de recursos, ou seja, a discussão foi considerada em cima dos percentuais 57
adotados em Lei de 0,5 % (meio por cento) fixo. O conselheiro Mattedi registrou que a Semarh e a 58
Casa Civil discutiu e teve um entendimento que era importante o percentual não ser fixo; informou 59
que foi feita uma pesquisa em outros Estados e identificou-se uma variação de meio até 0,3 % (zero 60
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três por cento); disse que o Cepram deverá discutir a idéia de garantir na Legislação que estabelece61
o mínimo de meio por cento e que se coloque aqueles aspectos que são importantes mesmo que 62
fiquem sem percentuais remetendo a um Decreto. Passou a palavra a Renato Cunha que falou que a 63
proposta do grupo deveria submeter ao Cepram para recomendar ao Governo um regulamento da 64
proposta como um todo. O conselheiro Irundi Edelweiss colocou que não deveria esquecer da parte 65
desenvolvimentista evitando punir o meio ambiente e a sua posição era de permanecer o percentual 66
de 0,5 %. O conselheiro Fernando Oliveira disse que considerava a redação mantida no artigo 59 e 67
no parágrafo primeiro, precisando deixar claro quais seriam as áreas com características especiais. O 68
conselheiro Pablo Villanueva disse que foi proposta pelo GT a substituição do termo áreas especiais 69
por áreas prioritárias para conservação, considerando o padrão estabelecido a nível estadual, 70
nacional e regional facilitando a compreensão e delimitação geográfica dessas áreas. O conselheiro 71
Fernando José questionou a proposta de destinar recursos da compensação ambiental para Reserva 72
Particular do Patrimônio Natural – RPPN por se tratar de Unidade de Conservação particular regida 73
por legislação federal e recebe incentivos federais e por que destinar recursos para Área de Proteção 74
Permanente - APP e Reserva Legal – RL, uma vez que estão em propriedades particulares e na sua 75
opinou disse que esta destinação deverá ser para quem tenha um alcance social mais amplo e propôs 76
a retirada. Elizabeth Wagner comentou que o colegiado estava criando uma Legislação que vai 77
orientar o Estado para além deste governo e outros. Renato Cunha comentou que o destino dessa 78
proposta seria fomentar diversos programas que tenha recursos originários da Compensação 79
Ambiental. Três propostas foram apresentadas: 1ª) 0,2 % (zero dois por cento) até 0,5% (meio por 80
cento) até 0,5 % (meio por cento) e até 1,5 % (um e meio por cento); 2ª) sem alteração; 3ª) 81
mínimo de 0,5 % (meio por cento) e orientações para regulamento e fixações de percentuais. Em 82
seguida, colocou-se em votação duas propostas: 1ª) 0,5 % (meio por cento) e 0,2 %, 0,2 %, 0,2 % 83
cumulativamente como valor adicional; 2ª) manter o percentual de 0,5 % (meio por cento) e os 84
empreendimentos quando implantados em áreas com características especiais terão acrescidos ao 85
percentual previsto no caput deste artigo, um fator adicional para cada um dos casos abaixo 86
relacionados cumulativamente de até 0,5 % (meio por cento) em áreas consideradas de importância 87
biológica especial... de até 0,5 % (meio por cento) em áreas de ocorrências... de até 1,5 % (um e 88
meio por cento) em zona de amortecimento de unidade de conservação do grupo de proteção 89
integral... A votação foi nominal, ou seja, os conselheiros Vera Frazão, Laelson Dourado, Irundi 90
Edelweiss, Sergio Bastos, Josemário Martins e João Lopes votaram na Proposta nº 1; os conselheiros 91
Maria Valéria, Iglesias Cabalero, Celene Almeida e Fernando Oliveira votaram na Proposta de nº 2. A 92
proposta nº 01 foi aprovada. A Sra. Lílian Oliveira disse que tinha dúvida em relação à93
obrigatoriedade de aplicação do recurso, estabelecido no SNUC, artigo 36, parágrafo primeiro, e fez a 94
leitura. Houve discussão e o conselheiro Mattedi propôs submeter a uma consulta quanto aos 95
acréscimos de 0,2 % (zero dois por cento). Passou para o artigo 149 – “Do Conselho Estadual de 96
Meio Ambiente”, porém ficou prejudicado por falta de quorum naquele momento. Foi sugerida a 97
convocação de uma 3ª. Reunião extraordinária para concluir as discussões. O conselheiro Eduardo 98
Mattedi agradeceu a presença de todos. Como não havia mais nada a ser discutido, a sessão foi 99
encerrada às 18h00. Eu, Eliuda Soares, lavro e assino esta ata com os demais membros 100
representantes. Salvador, 20 de fevereiro de 2008.101
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