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ATA DA 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA1
No dia seis de março de dois mil e nove, às nove horas e trinta minutos, no auditório da Secretaria do Planejamento 2
– SEPLAN, teve início a 327ª reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CEPRAM, conduzida 3
pelo conselheiro Eduardo Mattedi Furquim Werneck, Secretário Executivo, presidente em exercício, representante 4
da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.  Estiveram presentes os conselheiros: Ana Maria de Lima Santos 5
representante da Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA; Laelson Dourado representante da Secretaria da 6
Indústria, Comércio e Mineração - SICM; Letícia Nobre representante da Secretaria da Saúde; Marcelo Nunes de 7
Abreu representante da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária – SEAGRI; Maria Valéria Ferreira 8
representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR; Romeu Temporal representante da Secretaria do 9
Planejamento – SEPLAN; Aurinézio Calheira e Sergio Bastos representantes do Comitê de Fomento Industrial de 10
Camaçari – COFIC; Elbamair Conceição Matos representante da Associação Amigos do Engenho – AAMEN; 11
Erisvaldo Melo representante da entidade ambientalista Terra Viva; Guilherme de Castro Moura representante da 12
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia – FAEB; Jackson Bomfim Carvalho e Fernando de Oliveira13
representantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado da Bahia – FETAG; José Renato Santana 14
Souza representante da entidade ambientalista PAPAMEL; José Roberto Celestino representante do Sindicato 15
Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva – SINAENCO; Iglesias Brasil representante da 16
entidade ambientalista Instituto de Ação Ambiental da Bahia – IAMBA; João Lopes representante da Associação de 17
Agricultores Irrigantes da Bahia – AIBA; Josemário Martins da Silva representante do Sindicato dos Trabalhadores 18
Rurais de Itacaré; José Cisino Menezes Lopes representante da Cooperativa de Desenvolvimento do Agronegócio do 19
Oeste da Bahia – CODEAGRO; Luiz Fernando Galvão representante da SINDIBRITA; Luiz Ricardo Montagna 20
representante da entidade ambientalista ASCAE; Marcelo Miranda representante da Associação Profissional de 21
Engenheiros Florestais do Estado da Bahia – APEFEBA; Paulo Sergio Vila Nova representante da entidade 22
ambientalista IESB; Roseane Palavizini representante da entidade ambientalista Instituto Autopoiesis; Kennedy 23
Tavares representante da entidade ambientalista Fundação Terra Mirim; Pela Secretaria Executiva Juliana Freitas, 24
Celeste Simões e Kitty Tavares, além de convidados. Constaram em pauta: abertura da sessão; apresentações: 25
Empreendimento Ilha de Cajaiba Eco Resort; Projeto mínero-metalúrgico da Vanádio de Maracás Ltda.; Avaliação 26
Ambiental Estratégica; Tribuna Livre; apreciação da Ata da 326ª reunião ordinária, de 30/01/08; Apreciação de 27
Processos com pedido de vistas e novos; pauta suplementar. O conselheiro Eduardo Mattedi cumprimentou a todos e 28
como havia quorum regimental a sessão foi aberta e durante o turno matutino após alguns informes as apresentações 29
em pauta foram realizadas seguidas de debates. Passou para a Tribuna Livre: a conselheira Letícia Nobre registrou a 30
necessidade de incluir nas discussões do Programa Gestão Ambiental Compartilhada - GAC a posição do Gestor 31
Municipal considerando o seu conhecimento naquele território. O conselheiro Mattedi registrou que estiveram 32
presentes na visita técnica à região do Extremo Sul os conselheiros Ricardo Montagna, Erisvaldo Melo, Iglesias 33
Brasil, Ana Maria Lima e Débora Fontes. O conselheiro Iglesias Brasil fez um breve relato da visita; ida às 34
instalações da Fábrica de celulose da Veracel, à RPPN da fundação “Estação Veracel; falou que a participação das 35
oficinas foi extremamente importante; ressaltou que o Instituto do Meio Ambiente -  IMA apresentou como se daria 36
todo processo de ampliação da fábrica, por solicitação da empresa; informou que durante a visita foram formados37
grupos para responder a um questionário com a finalidade de manifestar conhecimentos sobre a finalidade do 38
empreendimento, bem como avaliar os fatores negativos e positivos, identificar as comunidades que seriam atingidas39
e as possíveis ações mitigadoras e como as entidades ali representadas poderiam intervir nesse processo; concluiu 40
que, foi muito positivo a visita. O conselheiro Paulo Sergio abordou sobre as questões da efetivação do Zoneamento 41
Ecológico Econômico - ZEE e falou do Edital que seria publicado para sua execução; ressaltou que seria interessante 42
que a ampliação da Veracel fosse efetivada após a conclusão do ZEE ou mesmo se já tivesse em andamento, para 43
que se possam ter elementos que avaliem a possibilidade de ser ou não aprovada essa ampliação; sugeriu que fosse 44
discutido se o Governo do Estado dispunha de estrutura para acompanhar, bem como garantir a concessão da licença 45
de ampliação do pleito apresentado pela Veracel. A conselheira Letícia Nobre colocou a necessidade de ser exposto 46
e aprofundado sobre as questões fundiárias, por considerar que a situação parece grave, considerando também que as 47
questões sociais naquela região no que diz respeito à reforma agrária e os conflitos de terra, devem estar muito bem 48
colocados para poder ter elementos de avaliação e identificar quais serão os impactos futuros; sugeriu inserir dentro 49
do grupo as questões estratégicas a serem levantadas, além do Extremo Sul um estudo ecológico com relação à50
saúde; sugeriu colocar dentro desse processo de discussão a disposição da Secretaria de Saúde do Estado para 51
apresentar mais detalhadamente os indicadores sobre a saúde no Extremo Sul. Por fim, o conselheiro Mattedi 52
consultou o plenário da possibilidade de acompanhar o Comitê de Avaliação Ambiental Estratégica do IMA. A Sra. 53
Juliana Freitas falou sobre o recebimento da Ação Civil pública com relação à ocupação da área prevista para 54
ampliação. O conselheiro Erisvaldo Melo apresentou denúncias de infração administrativa ambiental contra a 55
EMBASA e a Prefeitura de Porto Seguro, bem como crimes ambientais cometidos no município de Eunapólis; 56
solicitou imediata vistoria ao Lixão de Porto Seguro; entregou à Secretaria Executiva cópias de documentos que 57
fundamentam essas denúncias que deverão ser encaminhados ao Instituto do Meio Ambiente – IMA para as devidas 58
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providências. O conselheiro Josemário Martins solicitou que fosse convidado um representante do INGÁ para 59
apresentar e discutir um estudo da capacidade de outorga. Em seguida o conselheiro Mattedi passou para aprovação 60
da Ata da 326ª Reunião que foi aprovada por unanimidade. Passou para o relato dos processos com pedido de vistas: 61
1420080079971 - SECRETARIA EXECUTIVA DO CEPRAM, Proposta de Resolução para reestruturação das 62
Câmaras Técnicas do CEPRAM, conselheiros revisores Marcelo Miranda, Iglesias Brasil e Luiz Galvão; o 63
conselheiro Marcelo Miranda fez uma apresentação extensa sobre essa matéria iniciando com histórico referente aos 64
encaminhamentos efetuados até aquele momento; apresentou a proposta de Resolução que estabelecerá as normas 65
gerais sobre a criação, organização, funcionamento e extinção de câmaras técnicas no âmbito do CEPRAM; 66
ressaltou que essa proposta de Resolução revogará as Resoluções CEPRAM nº 3.528, de 25 de novembro de 2005; 67
3.529, de 25de novembro de 2005; 3.649 de 28 de julho de 2006 e 3.595 de 28 de abril de 2006. O conselheiro 68
Mattedi discutiu alguns critérios adotados a saber, com relação às ausências e substituições e submeteu a aprovação 69
do plenário; registrou que a proposta inicial era instituir 05 (cinco) Câmaras e a proposta do relator era de 04 70
(quatro); colocou em votação ambas as propostas: pela manutenção de 05 (cinco) ou pela instituição de 04 câmaras e 71
foi aprovada a proposta de numero dois (02); foi submetido à aprovação a proposta de quantidades de membros e foi 72
aprovada a proposta substitutiva; em seguida submeteu a aprovação da Resolução de reestruturação das Câmaras 73
Técnicas e foi aprovada por unanimidade; propôs que a Secretaria Executiva recebesse a intenção do pleito de 74
participação de cada representação nas câmaras respectivamente. O conselheiro Mattedi consultou da possibilidade 75
de recebimento do material para a próxima reunião no prazo menor (10 dias) fora do estabelecido regimentalmente 76
em conseqüência do tempo de uma reunião após a outra e todos concordaram. Passou para o Processo nº 2008-77
019422/TEC/LL-0138 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, 78
diligenciado pela conselheira relatora revisora Elbamair Matos que registrou a realização de uma visita técnica ao 79
local e uma reunião que resultou a necessidade da apresentação de alguns documentos, bem como a possibilidade de 80
ajustes de alguns condicionantes, por esse motivo daria continuidade a diligência; ressaltou que essa diligência não 81
prejudicará o assentamento, devido ao mesmo já ter sido criado e licenciado através do Ad Referendum; disse que o 82
INCRA informou que não existia nenhum projeto e tem questões sérias a serem discutidas entre o IMA e a SEMA 83
sobre a situação atual. A conselheira Letícia Nobre registrou que visitou o município de Santo Amaro onde existem84
mais de 200 famílias aguardando há mais de cinco (05) anos em acampamento na expectativa da oficialização desse 85
processo de licenciamento para que junto aos órgãos responsáveis seja definido os lotes para assentamento; 86
considerou ser uma responsabilidade de este Conselho agilizar esse processo. O conselheiro Fernando Oliveira 87
ressaltou aos conselheiros a importância da Reforma Agrária de ser vista como um processo de grande cunho social. 88
O conselheiro Mattedi propôs a conselheira Elbamair Matos que provocasse a Diretoria de Fiscalização Ambiental 89
do IMA para acompanhar pós licença as questões que estejam prejudicando o Meio Ambiente. Passou para 90
apreciação dos Processos novos aprovados sob rito sumário: 2008-010150/TEC/LL-0085 - GAMMA SERVIÇOS 91
DE IRRADIAÇÃO LTDA, conselheiro relator Marcelo Nunes; 2005-001107/TEC/AIAD-0131 – CENTRAL DE 92
FRIOS LTDA, conselheiro relator Ricardo Montagna; 2007-001964/TEC/LL-0024 – EMBASA, conselheiro 93
relator Laelson Dourado; 2008-011203/TEC/LL-0092  -COUROADA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES 94
LTDA, conselheiro relator Guilherme Moura – FAEB. Foram destacados os Processos nºs 2007-004179/TEC/RC-95
0034, revisão da condicionante I da Resolução nº 3418/05 que concedeu Licença de Operação para o sistema de 96
Esgotamento Sanitário da EMBASA, conselheira relatora Maria Valéria que apresentou voto favorável com 97
alterações na redação para a retificação desse condicionante, a saber: “apresentar e implantar Plano de Gestão 98
Ambiental, que inclua as diretrizes fixadas pela Norma Técnica NT-02/02, aprovada pela Resolução CEPRAM nº 99
2933/02, com sistema de gestão ambiental comprometido com a melhoria continua de desempenho ambiental”. O 100
conselheiro Mattedi colocou em discussão e foi aprovado com a alteração apresentada pela conselheira; 2007-101
006843/TEC/AIMU-0356 – LEONARDO LOUREIRO FERNANDES, conselheiro relator Josemário Martins que 102
solicitou adiamento; 2008-012459/TEC/LL-0099 - RENOVA ENERGIA S/A, conselheiro Sergio Bastos que 103
apresentou voto favorável à licença com alterações das condicionantes registrado em seu voto e dado conhecimento 104
ao plenário. O conselheiro Mattedi registrou que seria realizada no próximo dia 9 de março uma reunião do Fórum 105
Baiano de Mudanças Climáticas a bordo do navio do Greenpeece para discutir as questões sobre a matéria energias106
renováveis e fez um convite a todos, para que pudessem comparecer; em seguida colocou o processo em votação e 107
foi aprovado com as devidas alterações de condicionantes. O conselheiro Mattedi solicitou aos conselheiros que 108
interagissem junto ao IMA para viabilizar participação nas oficinas e Audiências Públicas que serão realizadas no 109
Extremo Sul. Em seguida apresentou ao plenário a solicitação do IMA dirigida ao CEPRAM com relação a algumas 110
observações feitas pela SUCAB sobre os aspectos a serem considerados na licença concedida ao Hospital do 111
Subúrbio, referentes aos critérios apresentados na Anuência Prévia que demandou a realização de estudos geológicos112
e após alguns entendimentos entre a Secretaria Executiva e o IMA houve entendimentos de alterar os condicionantes 113
submetendo ao conhecimento, votação e aprovação do plenário e todos concordaram; por fim a conselheira Letícia 114
Nobre comentou que fez uma leitura desse Processo, e, particularmente, identificou que não existiu informações 115
suficientes para que pudesse garantir a qualidade de uma melhor análise e em sua opinião dever-se-ia ter certa 116
atenção quanto aos documentos que são anexados aos processos e posteriormente são submetidos à apreciação do 117
Conselho. O conselheiro Mattedi agradeceu a presença de todos.  Sem mais nada a ser discutido, a sessão foi 118
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encerrada às 18h00. Eu, Eliuda Soares Costa dos Santos lavro esta Ata que vai assinada por mim e os demais 119
integrantes deste Conselho. Salvador, 06 de março de 2009.120
Presentes:121
Membros CEPRAM:122
Eduardo Mattedi Werneck – Secretário Executivo 123
Aurinézio Calheira - COFIC124
Ana Maria de Lima Santos – SEINFRA125
Erisvaldo Melo - Terra Viva126
Elbamair Matos – AAMEN127
Guilherme de Castro Moura – FAEB128
Iglesias Brasil – IAMBA129
Isabel Ligeiro – IDEIA130
Jackson Bomfim Carvalho -FETAG131
João Lopes de Araújo - AIBA132
José Cisino M Lopes - CODEAGRO133
Josemário Martins – S.T.Itacaré134
José Renato Santana Souza – PAPAMEL135
José Roberto Celestino – SINAENCO136
Laelson Dourado – SICM137
Letícia Nobre – SESAB138
Luiz Galvão – SINDIBRITA139
Marcelo Nunes de Abreu – SEAGRI140
Marcelo Miranda – APEFEBA141
Maria Valéria Fereira – SEDUR; 142
Paulo Sergio Vila Nova - IESB; 143
Romeu Temporal– SEPLAN;144
Roseane Palavizini - Instituto Autopoiesis;145
Kennedy Tavares - Fundação Terra Mirim146
Sergio Bastos – COFIC147
Vera Lúcia Frazão - SEINFRA148
Secretaria Executiva/SEMA/SPS149
Kitty Tavares, Jader Cardoso, Juliana Freitas150


