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TRANSCRIÇÃO DA ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 1 

DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO 2 
DE 2021. 3 

Às 14h30min, inicia-se a primeira reunião extraordinária da Câmara de Compensação 4 

Ambiental. A Sra. Letícia Salomão:- Bom, então eu vou começar a reunião, 5 

primeiramente fazendo a verificação do quórum. Eu vi que tá a doutora Ana Paula, o 6 

Altamir, a Dani, a Dani Tortato e eu. A Daniele Prim ela tá de férias, então está justificada 7 

a falta dela. Então, primeiro vou falar a questão, porque que a gente fez essa reunião 8 

extraordinária. Todo mundo sabe da questão da concessão da Rodonorte, né, que é a 9 

Concessionária de Rodovias Integradas. E o fim do contrato deles é agora dia 27 de 10 

novembro. Então, eles estavam precisando a gente terminar essa questão que vão ter 11 

quatro termos de compromisso em relação - vou tirar a máscara - em relação à 12 

Concessionária Rodonorte. Aí a gente aproveitou a questão dessa pauta para colocar em 13 

votação os seguintes empreendimentos: Hidrelétrica Germânia do Verde Ltda., que tem 14 

um termo de compromisso; a Gralha Azul Transmissão de Energia S/A, que tem dois 15 

termos de compromisso; e a PCH Geração de Energia S/A, que também tem um termo de 16 

compromisso, que depois vai ser apresentado pelos técnicos aqui do DCA. Então, abrindo 17 

os trabalhos, justificando que teve, né, a convocação dia 03 de novembro, e foi enviado 18 

e-mail solicitando a leitura anterior da Ata, que foram trinta e quatro folhas. Então, se 19 

alguém tiver alguma coisa para se opor em relação a Ata, pode falar ou senão a gente já 20 

aprova agora ela. (Pausa). Bom, então a Ata tá APROVADA e agora, então, vou passar 21 

para os técnicos da Divisão, para eles falarem as questões, o que cabe cada um o termo 22 

de compromisso das empresas. Pronto, gente! A Sra. Polyana Silva Pereira:- Boa tarde a 23 

todos. Estão todos me ouvindo? O Sr. Dahir Elias Fadel:- Tô ouvindo também. A Sra. 24 

Polyana Silva Pereira:- Tá ouvindo? O Sr. Dahir Elias Fadel:- Boa tarde. A Sra. Polyana 25 

Silva Pereira:- Estão todos ouvindo, gente? Ok. Então, hoje, gente, a gente marcou essa 26 

reunião, como a Letícia já comentou com vocês, para falar mais sobre a questão da 27 

Rodornorte, né, considerando que o contrato deles, da concessão, vence no dia 27, no dia 28 

27 de novembro, e eles precisariam, né, entraram em contato com a gente precisando que 29 

a gente realizasse os cálculos e a realização do termo de compromisso, considerando que 30 

eles encerram também o CNPJ deles e tudo o mais, e que ficaria um pouco mais 31 

complicado eles fazerem o pagamento, né, a quitação dessas obrigações da compensatória 32 

após o encerramento do CNPJ. Então, eles pediram, né, pra gente adiantar pra que eles 33 

conseguissem quitar, né, assinar o termo e quitar até a data do dia 27 novembro, que é a 34 
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data vigente da concessão. A Rodonorte, nós já abrimos conta, né, pra Rodonorte, a 35 

Hidrelétrica Germania, a Gralha Azul e a PCH Geração de Energia. Então, elas estão com 36 

todas as contas abertas, conforme era feito anteriormente, né. A Rodonorte, então, tem 37 

quatro termos de compromisso, a Hidrelétrica Germânia um termo, a Gralha Azul 38 

Transmissão de Energia dois e a PCH Geração de Energia um. Lembrando que a DCA é 39 

composta por mim, né, sou Chefe de Divisão, a Aline, o Denner e o Jonar, né, que são os 40 

residentes e bolsistas, e o grupo de trabalho que deliberou sobre a GT, ou seja, que 41 

auxiliou, assinou, na realidade, todos os cálculos das medidas compensatórias desses 42 

empreendimentos, a Juliana, né, a Nara e a Roseli que são todas PSS. Aqui eu vou passar 43 

para vocês rapidinho como que funciona o fluxograma da medida compensatória, só pra 44 

dar uma introdução, né, do porquê que nós estamos nessa parte. Então, a gente chegou, o 45 

empreendedor fez contato com a DCA, né, para fazer a solicitação, solicitando o cálculo, 46 

certo?, seguindo a Instrução Técnica 1 de outubro de 2021, que tá lá no site do IAP, tudo 47 

certinho, né. Os integrantes do DCA, juntamente com o grupo de trabalho, elaboraram o 48 

cálculo, encaminharam para o representante do empreendimento, abrindo prazo de cinco 49 

dias pra contestação. Então, assim que o grupo de trabalho deliberou sobre o valor, né, 50 

sobre o percentual da medida compensatória, foi passado para o empreendedor, né, para 51 

o aceite ou pra contestação, né. Nesses casos não tiveram contestação, né, já foi tudo, tá 52 

tudo certinho, e dessa forma o plano de aplicação foi elaborado pela DCA, juntamente 53 

com a equipe do DUC, antigo DUC, né, conforme as demandas das unidades de 54 

conservação que foram identificadas através do diagnóstico elaborado pela equipe da 55 

GEAP. Ou seja, nós nos unimos, verificamos as necessidades das unidades e elaboramos 56 

o termo de compromisso e o plano de aplicação. Lembrando que o termo de compromisso 57 

ele é um documento padrão, então vai seguir para todos os empreendimentos, né, sendo 58 

alterados, no caso ali, só o plano de aplicação, caso haja necessidade. E ali entra na parte 59 

que nós estamos agora, né, que é o resultado das tratativas do processo e são apresentados 60 

na reunião da Câmara para deliberação. Uma das normas das nossas instruções é que a 61 

gente seja, que o termo de compromisso e o plano de aplicação sejam apresentados para 62 

vocês para uma aprovação, né, e, após isso, a gente faz a assinatura do termo de 63 

compromisso e do plano de aplicação, manda para o empreendedor para daí o 64 

empreendedor aderir à forma direta ou indireta, sendo direta, né, quando eles pagam, 65 

destinado diretamente na conta. Ah, não, é ao contrário, né, direta é quando eles executam 66 

o serviço ou indireta quando eles pagam diretamente na conta. Essas quatro, esses quatro 67 

empreendimentos já vão pagar em contas específicas, que foram criadas lá pelo nosso 68 
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financeiro, né, já tá com o nome deles lá, tudo certinho, o nome do empreendimento, e 69 

assim que for pago a gente vai emitir o termo de quitação e vai trazer aqui para vocês 70 

verificarem a data certinha e o valor que foi pago. A metodologia do cálculo é só para 71 

situar um pouco, né, como que foi chegado nos valores que serão aqui apresentados. A 72 

metodologia ela segue a Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 01, de janeiro de 2010, né, 73 

que ela tem a metodologia dela própria, que tem como os componentes: a proximidade 74 

das unidades de conservação, interior da APA, tudo certinho; área construída, 75 

investimento total, número de empregados; a fragmentação de habitat, flora, fauna, solo, 76 

subsolo; perguntas orientadoras, remanejamento/assentamento; abrangência territorial, 77 

manifestação do tempo, magnitude e tudo certinho. Atualmente, né, esses cálculos que 78 

nós estamos apresentando está seguindo a Resolução Conjunta SEMA/IAP n.º 01, de 79 

janeiro de 2010, que ela foi atualizada, então, pela Portaria nº 20, de 21 de janeiro de 80 

2021. Então, a partir do dia 21 de janeiro, os empreendimentos que forem, a partir dessa 81 

data, vão seguir a Portaria, porém, como esses são empreendimentos antigos, né, a gente 82 

tá seguindo ainda a Resolução Conjunta SEMA/IAP, de janeiro de 2010. Aqui a gente só 83 

trouxe a forma, né, os requisitos na realidade que nós levamos em conta pra elaboração 84 

do plano de aplicação, né, que todos eles seguem o Artigo 33 do SNUC, onde fala ali as 85 

ordens de prioridades: a regularização fundiária; elaboração e revisão de plano de manejo; 86 

aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção 87 

da unidade, compreendendo sua área de amortecimento; desenvolvimento de estudos 88 

necessários à criação de nova unidade; desenvolvimento de pesquisas necessárias. Os 89 

termos de compromisso que serão apresentados, nós deixamos de forma mais genérica a 90 

aplicação, considerando que a regularização fundiária, o departamento da GEAP, já está 91 

fazendo, então, nós já temos em conta aproximadamente quinze milhões pra fazer todo o 92 

levantamento dominial das terras que precisam ser regularizadas, ou seja, nós já estamos 93 

cumprindo, né, o que estabelece o Inciso I. E no que se refere à elaboração do plano de 94 

manejo, atualmente nós já temos treze planos de manejo que estão sendo ou feito pela 95 

primeira vez, né, ou revisados, conforme está o nome de todas as unidades ali do lado. 96 

Então, nós já estamos cumprindo certinho a ordem de prioridade estabelecida pelo SNUC. 97 

Então, o primeiro empreendimento que nós colocamos foi a Rodonorte, né, considerando 98 

a questão da concessão deles que se encerra, motivo dessa reunião extraordinária. O 99 

Protocolo geral é o 17.273.511-8, certo?, que se refere à duplicação da BR-376, com 100 

aqueles trechos ali que estão descritos, o valor de compensação ambiental foi seiscentos 101 

e oitenta e oito mil, ou seja, esse é o valor do empreendimento, né, valor total. A Sra. 102 
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Letícia Salomão:- Isso. O valor de compensação. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Isso. 103 

Valor de compensação. O valor de compensação então ficou seiscentos e oitenta e oito 104 

mil, seiscentos e treze reais e sete centavos, com o percentual de 0,3%, o aceite por parte 105 

da empresa, desse percentual, foi feito no dia 30 de julho de 2021 através de e-mail, né, 106 

quando a gente mandou pra eles, eles aceitaram a metodologia que foi apresentada. E esse 107 

valor foi atualizado através do IPCA-E que deu setecentos e sete mil, setecentos e vinte 108 

reais e noventa e oito centavos, a agência e a conta que foi a conta aberta pelo nosso 109 

financeiro, e a deliberação do GT que foi feita pela Juliana, a Nara e a Roseli, em reunião 110 

realizada no dia 19 de março de 2021, que elas assinaram, então, chegaram à conclusão 111 

desse percentual, tudo certinho. A bacia que esse empreendimento pertence é a Tibagi, e 112 

o nosso plano de aplicação ele tá descrito da seguinte forma: sistema estadual de unidades 113 

de conservação, realizar ações diversas de criação, planejamento, implementação e 114 

manutenção das unidades de conservação do Estado do Paraná (bens, produtos, insumos 115 

e/ou serviço), conforme Artigo 33. Ou seja, nós tentamos colocar uma aplicação um 116 

pouco mais ampla, né, para que não aconteça igual aconteceu com os termos de aplicação 117 

antigos, que até o presente momento a gente tá em contato com os empreendedores pra 118 

gente fazer aquela desoneração que foi objeto da reunião passada. Então, pra gente não 119 

ficar tão presos, tão amarrados naquela questão, pra que a gente não tenha mais problema, 120 

nós deixamos dessa forma. Porém, o que a gente vai trazer para vocês agora nesta nova 121 

forma? Como se fosse, na realidade, uma prestação de contas. Então, a partir do momento 122 

em que o empreendedor pagar, conforme forem sendo utilizados os valores, a gente traz 123 

aqui o que foi comprado, o que foi pago, tudo certinho. Acredito que isso possa ser feito 124 

pelo menos uma vez por mês aí, a gente trazer tudo o que a gente pagou, comprou, enfim, 125 

os planos de manejo, com qual dinheiro foi pago, tudo certinho, pra que vocês tenham 126 

conhecimento e a gente possa publicar ali na página do IAP também. Uma das coisas que 127 

foi questionado, né, pelo nosso Tribunal de Contas foi exatamente essa transparência na 128 

página do Instituto, ou seja, que a gente coloque todos os objetos que nós aplicamos, né, 129 

como nós estamos gastando esses recursos. Então, nós vamos seguir à risca, e depois da 130 

aprovação de vocês, da assinatura do termo, isso também será levado pro Conselho 131 

Estadual do Meio Ambiente, coisa que antigamente não era feito, porém é estabelecido 132 

em lei, foi outro questionamento pelo Tribunal de Contas também. Então, assim que 133 

aprovado pela nossa Câmara, a gente vai fazer essa apresentação também para o Conselho 134 

Estadual de Meio Ambiente. A Sra. Ana Paula Liberato:- Ana Paula Liberato, Jurídico. 135 

Só chamar a atenção num detalhe. A Juliana, a Nara e a Roseli são PSSs, essas três, né? 136 
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A Sra. Letícia Salomão:- Hum hum. A Sra. Ana Paula Liberato:- Nós não teríamos 137 

nenhum servidor efetivo do quadro para convalidar a deliberação do GT? E digo isso 138 

porque nós estamos com o julgamento da constitucionalidade da lei, a modulação dos 139 

efeitos só até ao término do contrato, e já tivemos questionamento de mandado de 140 

segurança. A Sra. Letícia Salomão:- Hum hum. A Sra. Ana Paula Liberato:- Uma situação 141 

similar do grupo de trabalho. Então, acho que a gente tem que tomar essa atenção. A Sra. 142 

Letícia Salomão:- É, porque aqui na nossa gerência é a Schirle. A Schirle é a nossa única 143 

efetiva. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Mas ela é socióloga. A Sra. Ana Paula Liberato:- 144 

Pois é, mas aí é a questão, veja, você tem a composição de um GT multidisciplinar, certo? 145 

A Sra. Letícia Salomão:- Certo. A Sra. Ana Paula Liberato:- A Juliana, a Nara e a Roseli 146 

fazem análise dentro das suas áreas de formação. A questão é a ausência de servidor 147 

efetivo concursado compondo, independente da formação, Schirle, entendeu? Pra gente 148 

não correr o risco de um questionamento, de uma invalidade da deliberação tomada no 149 

GT só por servidores PSSs. A Sra. Schirle Margaret dos Reis Branco:- Mas eu não tenho 150 

interesse em participar. Eu quero ficar na Secretaria Executiva. Foi uma decisão... A Sra. 151 

(Sem identificação):- Temos que pegar alguém da diretoria, né. A Sra. Ana Paula 152 

Liberato:- Tá. Então, assim, ... A Sra. (Sem identificação):- Na diretoria nós temos 153 

técnicos. A Sra. Ana Paula Liberato:- Tem que resolver, tá. A Sra. Schirle Margaret dos 154 

Reis Branco:- Com certeza, doutora. Com certeza. Eu continuo na Secretaria Executiva, 155 

que eu estou me sentindo muito bem. A Sra. Ana Paula Liberato:- Só pra gente não correr 156 

o risco. Estamos falando de todo um trabalho, nós estamos falando de uma urgência aqui 157 

principalmente, tanto é que se deu por convocação de reunião extraordinária, de repente 158 

um requisito formal, ser uma barreira, e ocorrer um questionamento e trazer um problema 159 

até para a própria Rodonorte. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Nós podemos, no caso, até 160 

apresentar para um servidor de carreira para que ele valide as deliberações que elas 161 

fizeram. A Sra. Ana Paula Liberato:- Então, assim, entendeu? A Sra. Polyana Silva 162 

Pereira:- Só pra prevenir. A Sra. Ana Paula Liberato:- Isso. Algum servidor efetivo, 163 

porque, assim, os questionamentos que nós tivemos, o servidor de PSS é um servidor 164 

sério, é um servidor do quadro, porém temporário. E aí que veio a questão da discussão, 165 

né, a temporalidade e a ausência de outros servidores efetivos concursados em conjunto. 166 

Então, assim, não fazer tudo em processo de autonomia, entendeu? Então, digo isso 167 

porque já recebemos questionamento. Tá? A Sra. Polyana Silva Pereira:- Tá. E daí como 168 

que, no caso, doutora, a gente faria? A Sra. Ana Paula Liberato:- Já foi feita a deliberação 169 

do GT. A Sra. Polyana Silva Pereira:- O GT já teve nessa data, mas só com as PSSs. A 170 
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Sra. Ana Paula Liberato:- Perfeito. Tudo bem, mas teve o protocolo, foi feita a 171 

deliberação, submete para o servidor efetivo que será o responsável para ele dar um “de 172 

acordo”. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Ah, tá. A Sra. Ana Paula Liberato:- E aí faz um 173 

processo de validação e encaminha. Tá? Então, é algo simples para se resolver, mas para 174 

precaver um problema futuro aí. Tá bom? A Sra. Letícia Salomão:- E daí, então, a gente 175 

não tem como votar hoje? A Sra. Ana Paula Liberato:- Não, acho que nós podemos votar 176 

hoje, colocando essa condição na Ata. A Sra. Letícia Salomão:- Entendi. A Sra. Ana Paula 177 

Liberato:- Tá. A Câmara aprova a compensação, contudo fica consignada a necessidade, 178 

né, de convalidar a deliberação do GT pelo servidor efetivo concursado. A Sra. Letícia 179 

Salomão:- Tá. Tranquilo. Beleza. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Ok. Então, voltando ali 180 

para a apresentação dos demais termos. O segundo também trata da Rodonorte, que foram 181 

duplicações de trechos separados, né. Então, refere-se ao Protocolo 15.076.433-5, né, da 182 

duplicação da BR-376 também, a compensação, o valor ficou sendo duzentos e vinte e 183 

seis mil, oitocentos e um reais e trinta e seis centavos, com o percentual da compensatória 184 

sendo 0,29%, o aceite do percentual por parte do empreendedor foi dado em data de 14 185 

de julho de 2021, atualização pelo índice do IPCA-E então ficou sendo duzentos e trinta 186 

e três mil, noventa e quatro reais e setenta e três centavos, e a agência e conta, essa que 187 

segue, que também todas as contas foram abertas em nome do empreendimento pela 188 

diretoria financeira, a deliberação também se deram pelas PSSs Juliana, Nara e Roseli, 189 

em reunião também do dia 19 de março de 2021, a Bacia Tibagi e aplicação ficou também 190 

genérica como sendo sistema de unidades de conservação para realizar ações diversas de 191 

criação, planejamento, implementação e manutenção das unidades de conservação. A três 192 

também ficou sendo a Rodonorte, com o Protocolo número 17.273.853-2, a duplicação 193 

da BR-376, o valor da compensação ficou como sendo trezentos e noventa e quatro mil, 194 

cento e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos, o percentual da compensatória 195 

ficou como sendo 0,35%, o aceite do percentual por parte da Rodonorte foi realizada em 196 

data de 14 de julho de 2021, atualização do IPCA-E foi realizada como sendo de 197 

quatrocentos e cinco mil, noventa e cinco reais e noventa centavos, e agência e conta 198 

realizada pela diretoria financeira, a deliberação do GT também foi pela Juliana, a Nara 199 

e a Roseli no dia 08 de abril de 2021, a bacia foi a do Rio Ivaí e aplicação também de 200 

forma genérica, sistema de unidades de conservação. O outro trecho da Rodonorte, que 201 

acredito que seja o trecho final, é o Protocolo 17.273.824-9, a duplicação também da BR-202 

376, o valor da compensatória foi de um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, 203 

quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos, o percentual da compensação 204 
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ambiental foi de 0,34%, o aceite do percentual foi realizado em 26 de outubro de 2021 205 

pelo empreendedor, a atualização do IPCA-E ficou como sendo um milhão, quinhentos e 206 

trinta e cinco mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos, considerando 207 

a data que o aceite foi realizado que foi no dia 26 de outubro de 2021, deliberação foi a 208 

Juliana, a Nara e a Roseli também, todas PSSs, no dia 27 de setembro de 2021. As bacias 209 

que pertencem são a Ivaí e a Tibagi, e aplicação também genérica para o sistema estadual 210 

de unidades de conservação para a realização de ações diversas. Mudando, né, saindo do 211 

motivo da nossa reunião extraordinária, sendo a Hidrelétrica Germânia, também já está 212 

com a conta aberta, o Protocolo é o 14.307.116-2, o valor de compensação foi dezenove 213 

mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e sete centavos, o percentual da compensação 214 

ambiental foi de 0,26%, o aceite do percentual por parte do empreendedor foi em data de 215 

08 de julho de 2021, atualização de IPCA-E foi realizada, ficando o valor final de 216 

dezenove mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos, agência e conta, e a 217 

deliberação apenas pela Juliana e a Roseli, a Nara infelizmente não pode participar nessa 218 

data, que foi dia 09 de abril de 2021, bacia é a Piquiri e aplicação também de forma 219 

genérica, sendo sistema estadual de unidades de conservação. A última, a Gralha Azul 220 

Transmissão de Energia, que é o Protocolo 16.653.664-2, que é a linha de transmissão 221 

Ivaiporã - Ponta Grossa, o valor da compensação ambiental ficou como sendo um milhão, 222 

novecentos e quarenta e um mil, novecentos e um reais e trinta e quatro centavos, o 223 

percentual da compensação ambiental foi de 0,32%, o aceite do percentual por parte do 224 

empreendedor foi em data de 02 de junho de 2021, a atualização pelo IPCA-E foi 225 

realizada, corrigindo o valor para dois milhões, doze mil, trezentos e cinquenta e um reais, 226 

a deliberação do GT foi feita pela Juliana, a Nara e a Roseli, em reunião realizada em 12 227 

de março de 2021, a bacia é a Ivaí e a Tibagi, e a aplicação de forma genérica sendo para 228 

o sistema estadual de unidades de conservação. Agora é a última. A Gralha Azul 229 

Transmissão de Energia, com o Protocolo 16.653.752-5, linhas de transmissão Ponta 230 

Grossa também, o valor da compensatória é de um milhão, trezentos e vinte e oito mil, 231 

duzentos e oitenta e sete reais e seis centavos, o percentual da compensação ambiental foi 232 

de 0,35%, o aceite do percentual por parte do empreendedor foi em 02 de junho de 2021, 233 

a atualização do IPCA-E corrigiu o valor para um milhão, trezentos e setenta e seis mil, 234 

quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos, agência e conta aberta 235 

pelo departamento financeiro, a deliberação do GT foi a Juliana, a Nara e a Roseli que 236 

fizeram a reunião em data de 12 de março de 2021, a bacia é a Ivaí e Tibagi e também a 237 

aplicação para o sistema estadual de unidades de conservação. Agora o último. (Risos). 238 
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A PCH Geração de Energia, com o Protocolo 14.860.073-2, o valor da compensação 239 

sendo cento e oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos, 240 

o percentual da compensação ambiental é de 0,29%, o aceite do percentual por parte do 241 

empreendedor foi em data de 08 de julho de 2021, a atualização do IPCA-E foi realizada 242 

corrigindo o valor para cento e noventa e quatro mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito 243 

centavos, agência e conta pelo departamento financeiro, a deliberação foi feita pela 244 

Juliana, a Nara e a Roseli em data de 23 de março de 2021, a bacia é a do Rio Ivaí e 245 

aplicação genérica para o sistema estadual de unidades de conservação. Bom, aqui a gente 246 

apresentou de forma genérica todos os empreendimentos que já estão com conta aberta, 247 

todos vão seguir, igual a gente comentou, o mesmo termo de compromisso, o objeto de 248 

aplicação de forma genérica, mudando só o valor, todos os pagamentos os 249 

empreendedores optaram pela indireta, pagamento à vista. Então, assim que assinarem o 250 

termo eles já vão pedir aí um prazo para realizar o pagamento e a gente emitir o termo de 251 

quitação. É isso, num geral. Esse é um resumo dos demais empreendimentos. Já temos 252 

muito mais cálculos realizados, é que a gente quis aproveitar realmente a reunião 253 

extraordinária da Rodonorte pra já trazer alguns empreendimentos para deliberar. A Sra. 254 

Letícia Salomão:- Bom, tá pegando o meu microfone? (Assentimento). Bom, então, como 255 

a Polyana apresentou os planos de aplicação e agora, aprovando esses cálculos aqui pela 256 

nossa Câmara, aí o que vai acontecer? A gente pega, vai ser daí feito o termo de 257 

compromisso que daí vai ser assinado. Então, eu abro primeiro a votação em relação à 258 

Rodonorte que são esses valores. Esse é o primeiro, Jonar? O Sr. Jonar Johannes Roth:- 259 

Esse é o quatro. A Sra. Letícia Salomão:- Esse de setecentos e sete mil, setecentos e vinte 260 

reais e noventa e oito centavos; esse segundo que é de duzentos e trinta e três mil, noventa 261 

e quatro reais e setenta e três centavos; o terceiro de quatrocentos e cinco mil, noventa e 262 

cinco reais e noventa centavos; e o quarto de um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, 263 

quinhentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos. Então, alguém quer se pronunciar 264 

ou posso declarar aprovado o termo? (Pausa). Bom, então esse tá APROVADO, o plano 265 

de aplicação da Rodonorte. O próximo é a Hidrelétrica Germânia, que o valor é dezenove 266 

mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos. Alguém quer se pronunciar? 267 

(Pausa). Então, também tá APROVADO. Da Gralha Azul, o valor de dois milhões, doze 268 

mil e trezentos e cinquenta e um reais. (Pausa). APROVADO. Então também tá aprovado. 269 

Esse da Gralha Azul, de um milhão, trezentos e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta 270 

e cinco reais e cinquenta e nove centavos. (Pausa). Também APROVADO. A PCH Boa 271 

Vista. Ah, é Boa Vista que quer dizer isso ali, Boa Vista II, então o valor de cento e 272 
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noventa e quatro mil, setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos. (Pausa). Também 273 

APROVADO. Então, todos os nossos planos foram aprovados. A Sra. Polyana Silva 274 

Pereira:- Dessa forma a gente, então, só vai pegar a validação pelo servidor dos cálculos 275 

que foram realizados pelas PSSs e vamos encaminhar, então, o termo de compromisso 276 

pra revisão do Jurídico, pra eles darem uma olhada, e posterior assinatura do 277 

empreendedor e do nosso Presidente. Assim que assinarem, a gente volta na próxima 278 

reunião com o termo já assinado, né. A Sra. Letícia Salomão:- Isso. A Sra. Polyana Silva 279 

Pereira:- E quem já tiver pago a gente já traz aí o extrato, tudo certinho, pra fazer o termo 280 

de quitação. A Sra. Letícia Salomão:- Hum hum. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Alguma 281 

dúvida, pessoal? A Sra. Letícia Salomão:- Schirle, quer falar alguma coisa? A Sra. Schirle 282 

Margaret dos Reis Branco:- Tudo certo. A Sra. Letícia Salomão:- Tá tudo certo? Eu só 283 

queria ver se o nosso quórum ainda tá o mesmo. A Sra. Schirle Margaret dos Reis 284 

Branco:- Isso. E ver se não entrou o Fadel, né. A Sra. Letícia Salomão:- É, isso que eu 285 

queria ver. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Tem sete participantes. A Sra. Ana Paula 286 

Liberato:- Tem sete lá em cima. A Sra. Letícia Salomão:- Ah, é. Então, só pra deixar 287 

anotado na Ata que também o Fadel está participando. Bom, então, já que foi votado o 288 

que foi proposto, agradeço a participação de todos. Aí a gente vai fazer uma convocação, 289 

acredito que a próxima vai ser uma convocação ordinária mesmo, e daí vai ser o mesmo 290 

esquema, né. Vai ser a Schirle, a nossa Secretária Executiva, vai mandar via e-mail a 291 

pauta da próxima reunião e também daí, assinando esses termos de compromisso, a gente 292 

já traz eles assinados e também com o termo de quitação deles. A Sra. Polyana Silva 293 

Pereira:- Só avisando que a Ata vai tá disponível então, né, a Ata da nossa primeira 294 

reunião, já que foi aprovada, vai tá disponível no site do IAP. A Sra. Letícia Salomão:- 295 

Do IAT. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Do IAT. Provavelmente até a próxima reunião já 296 

tenha acesso aí para todos. O Sr. Dahir Elias Fadel:- Também estava aqui participando, 297 

também concordei com tudo com o que foi apresentado e quero cumprimentar por todas 298 

as apresentações que vocês fizeram. A Sra. Letícia Salomão:- Obrigada, Fadel. Então, tá 299 

certo, gente. Obrigada pela participação e até a próxima. Tchau, pra vocês. O Sr. Dahir 300 

Elias Fadel:- Até a próxima. Obrigado vocês. Enquanto Secretária Executiva, menciono 301 

o registro da gravação pela Empresa Fantasia LS Sonorização e Degravação, na pessoa 302 

jurídica de Laura Ribeiro da Silva MEI, CNPJ 33.130.369/0001-03, bem como informo 303 

que participaram da reunião os integrantes da Câmara de Compensação Ambiental: 304 

Coordenadora Letícia Salomão - Gerente de Áreas Protegidas; Dra. Ana Paula Liberato - 305 

Assessoria Técnica Jurídica; Dahir Elias Fadel - Diretoria Administrativa Financeira; 306 
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Altamir Juliano Hacke - Diretoria de Licenciamento Outorga; Danielle Tortato - Diretoria 307 

de Saneamento e Recursos Hídricos; e ouvintes: Polyana Silva Pereira - Chefe de Divisão 308 

de Compensação Ambiental e Uso Público; e equipe da Divisão: Jonar Johannes Roth, 309 

Aline Fonseca, Denner Ribeiro Machado e Schirle Margaret dos Reis Branco, Gerência 310 

de Áreas Protegidas e Secretária. 311 


