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ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA1

No dia vinte e um de outubro de dois mil e oito, às nove horas e trinta minutos, na sala de 2
reunião da SEMA, relizou-se a 4ª. Reunião Extraordinária do Conselho Estadual do Meio 3
Ambiente – CEPRAM, conduzida pelo conselheiro Eduardo Mattedi Furquim Werneck, 4
Secretário Executivo e presidente em exercício, representante da Secretaria do Meio 5
Ambiente – SEMA.  Estiveram presentes os conselheiros: Ana Maria Lima representante da 6
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia – SEINFRA; Carlos Eduardo Sodré 7
representante da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI; Irundi 8
Edelweiss representante da Federação dos Trabalhadores das Indústrias do Estado da Bahia 9
– IESB; Iglesias Cabalero representante do Instituto de Ação Ambiental da Bahia – IAMBA; 10
João Lopes de Araújo representante da AIBA; Josemário Martins da Silva representante do 11
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacaré; Kennedy Tavares representante da Fundação 12
Terra Mirim; José Roberto Celestino representante do Sindicato de Nacional das Empresas 13
de Arquitetura e Engenharia Consultiva – SINAENCO; Laelson Dourado representante da 14
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM; Letícia Nobre representante da 15
Secretaria da Saúde; Marcelo Miranda representante da Associação Profissional de 16
Engenheiros Florestais do Estado da Bahia - APEFEBA; Maria Valéria Gaspar de Q. Ferreira 17
representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR; Pablo Villanueva 18
representante da Associação Rosa dos Ventos; Paulo Sergio Vila Nova representante da 19
entidade ambientalista IESB; Sergio de Almeida Bastos representante do Comitê de 20
Fomento Industrial de Camaçari – COFIC; Eliuda Soares, Jader da Silva e Kitty Tavares 21
representantes da Secretaria Executiva do CEPRAM; Elizabete Wagner e Silvio Orrico22
representantes do Instituto do Meio Ambiente - IMA, além de convidados: Márcia Gomes 23
Duarte e Sidney Almeida representantes da DITEC/SESAB; Alberto A. G. Guimarães Jr 24
representante do IAMBA. Constaram em pauta: abertura da sessão; Apreciação de 25
Processos Novos: 2008-012926/TEC/LL—0106, SESAB (Hospital da Criança), Licença de 26
Localização, conselheiro relator Marcelo Miranda que apresentou voto favorável a essa 27
licença referendada através Resolução CEPRAM nº 3890, de 16/10/08, convertendo-a em 28
Licença de Implantação, com prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentar os 29
documentos solicitados, registrado em seu voto, sob pena de cancelamento, bem como 30
propôs acréscimo de condicionantes, a saber: “apresentar a planta georreferenciada do 31
terreno de propriedade da SESAB contendo a localização do Hospital da Criança, além das 32
demais informações elucidativas do assunto, com escala compatível, em meio digital e 33
impresso; implementar os meios necessários para a reutilização das águas pluviais e de 34
energia solar”. O conselheiro Mattedi colocou em discussão. Após alguns questionamentos e 35
esclarecimentos o referido processo foi aprovado por unanimidade. Processo nº 2008-36
015088/TEC/LL-0076, CONDER, conselheiro relator Pablo Villanueva, Licença de 37
Implantação para reforma e ampliação do Estádio Roberto Santos (Estádio de Pituaçu), 38
mediante o cumprimento dos condicionantes apresentados e algumas sugestões que devem 39
ser consideradas. O conselheiro Mattedi colocou em discussão. A conselheira Letícia Nobre 40
perguntou: se a cerca proposta seria para o entorno do parque na sua totalidade; se haveria 41
remanejamento de habitações; estava-se prevista intervenção de impacto no fluxo viário e 42
exemplificou a necessidade. A conselheira Maria Valéria solicitou informações quanto à43
definição da poligonal para efeito de cadastramento das habitações; como se daria o 44
relocamento dos imóveis; determinação do prazo de execução para as modificações 45
sugeridas e quem assumirá os recursos; reforçou a importância de duplicação viária e 46
instalação de uma passarela naquela localidade que deve estar prevista como 47
condicionante; quanto a implantação da rede esgotamento sanitário. O conselheiro 48
Josemário Martins sugeriu que fosse usado o percentual de 0,6% de compensação 49
ambiental a partir de uma ciência da Câmara de Compensação Ambiental. O conselheiro 50
Mattedi informou que o Supremo Tribunal derrubou essa instituição de percentual que 51
permitia o uso para essa finalidade. Foi bastante enfática nas discussões a necessidade de 52
construção de uma passarela entre o estádio e o estacionamento pretendido. O conselheiro 53
Josemário Martins recomendou que o Estado realize investimento de melhoria ambiental até 54
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5% (cinco por cento) na revitalização do Parque Estadual Metropolitano de Pituaçu. Silvio 55
Orrico registrou que estava prevista a implantação de “estação elevatória” nesse pacote de 56
construção de forma conjunta entre CONDER e EMBASA, na Avenida Pinto de Aguiar, nas 57
proximidades da Universidade Católica; disse que com relação à passarela, além de uma 58
planta proposta existia um projeto para construção de um novo viaduto; registrou que essas 59
alterações serão solicitadas no processo de Licença de Operação. O conselheiro Pablo 60
Villanueva registrou a exclusão da licença de vegetação e de intervenção em área de 61
proteção Permanente, conforme determinação expressa de atendimento aos dispositivos do 62
Termo de Ajuste de Conduta (TAC) a ser celebrado perante o Ministério Público Estadual, 63
IBAMA e demais órgãos; diante do exposto colocou-se favorável a Licença com a inclusão 64
dos condicionantes gerada durantes as discussões em plenário, a saber: “- como 65
compensação ambiental deverá ser promovida à regularização fundiária do Parque 66
Metropolitano de Pituaçu, com o remanejamento de ocupações situadas na área do parque, 67
conforme estudo a ser elaborado, exigido no inciso X, alínea “g”, devendo serem também 68
observadas as compensações apontadas no Termo de Ajustamento de Conduta a ser 69
celebrado perante o MPE, IBAMA e IMA; apresentar cronograma de implantação da 70
passarela sobre a Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), incluindo soluções provisórias até a 71
conclusão de sua implantação, até o dia 30 de outubro de 2008”. O conselheiro Mattedi 72
reforçou a recomendação dos conselheiros, para que o IMA providenciasse junto aos órgãos 73
competentes a solução viárias da região e especificamente a CONDER a implantação da 74
Passarela. A conselheira Letícia solicitou que fosse apresentado no prazo de 15 (quinze) dias 75
o cronograma de implantação da Passarela. Em seguida, o conselheiro Mattedi colocou em 76
votação e foi aprovado por unanimidade.  A conselheira Maria Valéria perguntou aos 77
representantes do IMA em que momento deve ser solicitado a Licença Ambiental para as 78
obras do Estado e a quem definir essas atribuições. Elizabete Wagner disse que diante da 79
Legislação vigente atribuía essa atividade as órgãos federal ou estadual, que a lacuna do 80
Regulamento do artigo 23 da constituição não permitia que legalmente se tivesse uma 81
definição dessa atribuição, assim sendo a idéia era que o CEPRAM fizesse uma Resolução 82
definindo no âmbito do Estado da Bahia quais seriam as atribuições baseado no Anexo da 83
Regulamentação da Lei 10.431 e 11.050. O presidente em exercício, Eduardo Mattedi 84
Furquim Werneck agradeceu a todos e como não havia mais nada a ser discutido, a sessão 85
foi encerrada às 12h30. Eu, Eliuda Soares Costa dos Santos, lavro e assino esta ata com os 86
demais membros representantes. Salvador, 21 de outubro de 2008. 87
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