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ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL DO ANO DE 2020
Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte às dezesseis horas,
reuniram-se de forma remota, via videochamada, os seguintes membros da Câmara
Técnica de Compensação Ambiental – CTCA: Débora Brasil, Aurélio José de Aguiar,
Maristela Aparecida da Silva e Gabriela Brasil dos Anjos para tratar da seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Solicitação de Recursos para cobrir despesas efetuadas no âmbito
do Termo de Colaboração No. 2019TR00427; 2) Solicitação de Remanejamento de
Recursos - GERBI; 3) Solicitação de Recursos para o término da obra do Módulo de
Energia do Centro de Educação Ambiental – PNM do Atalaia; 4) Solicitação de
Remanejamento de Recursos – GEBIO 5) Destinação de Recursos (CTCA_210); 6)
Destinação de Recursos (CTCA_117); 7) Discussão – Fundo de Compensação
Ambiental; 8) Aprovação de Plano de Trabalho – Parque Natural Municipal de
Navegantes; 9) Aprovação de Plano de Trabalho – Parque Natural Municipal do
Atalaia; 10) Assuntos Gerais. Dando início a reunião, o Secretário Executivo da
Câmara Técnica de Compensação Ambiental, Felipe Ciola, agradece a presença de
todos e, passando ao primeiro item da pauta, apresenta a solicitação de recursos, por
parte da Gerência de Biodiversidade e Florestas, para cobrir despesas efetuadas pelo
Instituto Espaço Silvestre durante os primeiros 17 (dezessete) dias de vigência do
Termo de Colaboração nº 2019TR00427, no valor total de R$ 11.733,87 (onze mil,
setecentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos). Levado em discussão, restou
aprovada por unanimidade a destinação de R$ 11.733,87 (onze mil, setecentos e trinta e
três reais e oitenta e sete centavos), referentes aos rendimentos da compensação do
empreendimento Proactiva Meio Ambiente Brasil LTDA. - Disposição Final de
Resíduos Sólidos em Aterros Sanitários (CTCA_151), mediante parecer jurídico, a ser
emitido pela Procuradoria Jurídica do IMA, atestando a legalidade da presente
destinação. 2) Passando ao segundo item de pauta, Felipe apresenta solicitação de
remanejamento de recursos, pela Gerência de Bionegócios, anteriormente destinados
para a realização de Estudos de Viabilidade Econômica (EVEs) nas unidades de
conservação estaduais, no valor total de R$ 708.705,44 (setecentos e oito mil,
setecentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), para realização de EVEs em
unidades de conservação estaduais não beneficiadas pelo Programa de Concessões de
Parques Naturais (BNDES) e para elaboração de site e sistema/plataforma de
agendamento e cobrança de ingressos online, visando a modernização, celeridade e
controle desses procedimentos. Levado em discussão, a presente solicitação foi
aprovada por unanimidade. 3) Passando ao terceiro item de pauta, Felipe apresente
solicitação de recursos, por parte do Parque Natural Municipal do Atalaia, para o
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término da obra do módulo de energia do Centro de Educação Ambiental da UC, no
valor total de R$ 51.878,56 (cinquenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e
cinquenta e seis centavos). Felipe ressalta que a presente solicitação ainda não obteve a
aprovação por parte da Gerência de Biodiversidade e Florestas a tempo para esta
reunião. Levado em discussão, os membros decidiram por aguardar a manifestação por
parte da Gerência supracitada, bem como a disponibilidade de novos recursos de
compensação, uma vez que atualmente não existem termos de compromisso com a
disponibilidade de recursos no valor solicitado. 4) Passando ao quarto item de pauta,
Felipe apresenta solicitação de remanejamento de recursos, por parte da Gerência de
Biodiversidade e Florestas, no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do
empreendimento WestRock – Ampliação da unidade de produção de celulose, papel
kraft liner e miolo (CTCA_175), do montante total destinado para a Reserva Biológica
Estadual Vale das Nascentes, para depósito na conta de compensação de Pesquisa das
UCs estaduais, para fins de publicação de edital tendo por objetivo subsidiar pesquisas
sobre espécies da fauna ameaçadas de extinção nas unidades de conservação estaduais,
suas zonas de amortecimento, e em áreas prioritárias para criação de unidades de
conservação. Levado em discussão, a presente solicitação foi aprovada por
unanimidade. Felipe informa, então, para fins de conhecimento, que o montante,
atualizado, destinado para a Reserva Biológica Estadual Vale das Nascentes é de R$
1.491,250,55 (um milhão, quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e cinquenta reais e
cinquenta e cinco centavos). 5) Passando ao quinto item de pauta, Felipe apresenta a
necessidade de destinação de recursos do empreendimento Proactiva Meio Ambiente
Brasil LTDA. (CTCA_210), no valor total de R$ 10.259,74 (dez mil, duzentos e
cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos). Felipe aproveita o momento para
apresentar solicitação de recursos pendente, por parte da Reserva Biológica Estadual da
Canela Preta, no valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais),
para aquisição de notebook para atividades administrativas. Levado em discussão,
restou aprovado por unanimidade a destinação de 50% (cinquenta por cento), mais
rendimentos, dos recursos do processo CTCA_210, para depósito na conta de
regularização fundiária das unidades de conservação estaduais, e de 50% (cinquenta por
cento) para a Reserva Biológica Estadual da Canela Preta para fins de atendimento da
solicitação supracitada. 6) Passando ao sexto item de pauta, Felipe apresenta a
disponibilidade de recursos do empreendimento Casa Nova Empreendimentos
Imobiliários (CTCA_117), referente ao primeiro termo aditivo no valor original de R$
32.267,87 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos).
Levado em discussão, restou aprovado por unanimidade manter o presente recurso sem
destinação até que a CTCA receba solicitação no valor aproximado do termo
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supracitado. 7) Passando ao sétimo item de pauta, Felipe apresenta, conforme solicitado
pelos membros da CTCA, como está estruturado o Fundo de Compensação Ambiental
pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio), após a realização de reunião com os membros
do instituto, e as considerações quanto à possível adoção do Fundo de Compensação
pelo IMA. Levado em discussão, os membros decidiram pela realização de mais estudos
e pela identificação de novos modelos entre os demais órgãos executores do SNUC para
posterior apresentação em reunião ordinária da CTCA. 8) Passando ao oitavo item de
pauta, Felipe apresenta a necessidade de aprovação do Plano de Trabalho apresentado
pelo Parque Natural Municipal de Navegantes, no valor total de R$ 326.563,04
(trezentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e quatro centavos), do
empreendimento Portonave (CTCA_31), para a revitalização da Gruta de Nossa Sra. de
Guadalupe. Felipe apresenta, então, informações quanto a reunião realizada no dia
14/10/2020, com a Superintendência da FUMAN e cita que a presente solicitação
encontra-se em análise pela Gerência de Biodiversidade e Florestas, não tendo sido
analisada a tempo para a presente reunião. Levado em discussão, os membros decidiram
aprovar, por unanimidade, o presente plano de trabalho, caso a Gerência supracitada
apresente parecer favorável quanto ao plano apresentado pelo Parque Natural Municipal
de Navegantes. 9) Passando ao nono item de pauta, Felipe apresenta a necessidade de
aprovação de Plano de Trabalho apresentado pelo Parque Natural Municipal do Atalaia,
no valor total de R$ 4.788,00 (quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais), do
empreendimento APM Terminals S.A. (CTCA_134) para aquisição de um notebook
para apoio na gestão da unidade de conservação. Felipe informa que a presente
solicitação encontra-se em análise pela Gerência de Biodiversidade e Florestas, não
tendo sido analisada também a tempo para a presente reunião. Levado em discussão, os
membros decidiram aprovar, por unanimidade, o presente plano de trabalho, caso a
Gerência supracitada apresente parecer favorável quanto a solicitação apresentada pelo
Instituto Itajaí Sustentável. 10) Passando ao décimo item de pauta, Felipe apresenta
resumidamente o saldo atualizado das contas de compensação ambiental abertas em
nome do IMA. Nada mais havendo a tratar eu, Felipe Ciola, lavrei a presente ata que vai
por mim e pelos demais membros presentes assinada. Florianópolis, vinte de outubro de
dois mil e vinte.

_____________________________
Aurélio José de Aguiar
Membro
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______________________________
Maristela Aparecida da Silva
Membro
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_____________________________
Débora Magali Brasil
Membro
_____________________________
Gabriela Brasil dos Anjos
Membro

_____________________________
Felipe Ciola
Secretário
_______________________
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