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TRANSCRIÇÃO DA ATA DA 4ª 1 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 2 

DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 3 

REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 4 

2022. 5 

Às 14h13min, inicia-se a quarta reunião ordinária da Câmara de Compensação 6 

Ambiental, com a palavra da Sra. Letícia Salomão. A Sra. Letícia Salomão:- Boa tarde a 7 

todos. Estamos iniciando a nossa quarta reunião da Câmara de Compensação Ambiental, 8 

nossa quarta reunião ordinária na data de hoje, dia 8 de junho de 2022. Verifico a presença 9 

de quórum, com o comparecimento do Fadel, da Daniele Prim, da Dra. Ana Paula e eu, 10 

Letícia Salomão. A Danielle Tortato justificou a ausência da reunião por compromissos 11 

externos. Então, pra dar início, vou pedir a aprovação, que foi encaminhada para todos, 12 

né, da Ata da terceira reunião que foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2022. Então, 13 

primeiro eu ponho em votação se está liberada a aprovação da Ata. Alguém quer falar 14 

alguma coisa? (Pausa). Bom, pelo silêncio, então todos concordam com a aprovação da 15 

Ata da terceira reunião. Então, pra abrir a nossa reunião de hoje, eu passo a palavra pra 16 

Chefe de Divisão, a Polyana, pra ela falar sobre as compensações que nós iremos votar 17 

hoje. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Pessoal, boa a tarde. Então, damos início à nossa 18 

quarta reunião ordinária. A pauta de hoje seria a aprovação da Ata, né, conforme já foi 19 

aprovada; o informativo dos Termos Substitutivos, ou seja, das medidas compensatórias 20 

antigas; o informativo sobre os Termos de Quitação Ambiental, os TQCAs emitidos da 21 

reunião e aprovados na reunião passada; e a deliberação de novos Termos de 22 

Compromisso que são os trinta novos cálculos que foram realizados. Só a título de 23 

informação, né, hoje a DCA teve uma composição, ela mudou a sua composição, entrou 24 

o Hudson Mota Lima Pereira, que é engenheiro florestal, o Guilherme Dias Guimarães, 25 

que é engenheiro ambiental, e, no nosso grupo de trabalho, no nosso GT entrou o André 26 

Fialho, que é geógrafo, entrou como servidor do novo concurso. Vai entrar também agora 27 

um novo servidor, estamos aguardando a segunda chamada do concurso, que vai ser um 28 

engenheiro agrônomo, e uma nova residente, que vai ser engenheira florestal, que vai 29 

entrar também na segunda chamada do edital. Aqui é só pra lembrar vocês que nós 30 

seguimos os trâmites do Artigo 33, do SNUC, né, então nós obedecemos a ordem de 31 

prioridade estabelecida. E vamos começar com os informativos. Então, os Termos 32 

Substitutivos, que são os antigos, a Klabin já assinou, né, já teve, já foi fechado com eles; 33 

a CBA Alumínio, que é a Companhia Brasileira de Alumínio, também já foi assinado, 34 
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então a gente conseguiu já mudar a destinação do recurso passado, tá; a UEG Araucária; 35 

a Uirapuru Transmissora de Energia; e a Copel, na realidade todas são Copel, né. A 36 

negociação com a Copel, a gente já passou pelo jurídico deles, né, já tivemos a aceitação 37 

do jurídico deles, e agora a gente está só na fase de assinatura. Então, provavelmente na 38 

nossa próxima reunião, todos os TCAs Substitutivos já vão estar regularizados. Na 39 

reunião passada nós deliberamos esses dez empreendimentos, tá, todos eles já foram 40 

assinados pelos empreendedores e agora eles estão dentro do prazo de trinta dias pra 41 

pagamento, tá. Então, todos os termos já foram assinados, só entra no prazo de 42 

pagamento. Eles já estão disponíveis também no Portal da Transparência, né, pra consulta 43 

da assinatura e eles estão dentro do prazo dos trinta dias pra pagamento. Então, hoje nós 44 

vamos deliberar trinta novos Termos. Considerando a quantidade, né, a gente fez uma 45 

apresentação de forma diferente. Então a cada slide tem cinco novos empreendimentos, 46 

onde a gente consegue verificar ali o número do Termo de Compromisso, né, o protocolo, 47 

o empreendimento, a bacia pertencente, o cálculo, o índice que foi apurado, o aceite do 48 

empreendedor, ou seja, o empreendedor já deu aceite no valor, o valor do TR que é o 49 

valor do empreendimento, o cálculo e a atualização do IPCA-e. Então, aquele valor 50 

calculado é o valor da compensação ambiental que foi apurado pelo índice e o valor 51 

atualizado, considerando o tempo, né, que a gente ainda não assinou. Como a gente ainda 52 

não assinou esse valor está sendo corrigido, então aquele ali é o valor dos juros. Então, 53 

pessoal, nós temos ali a CGH Pirâmide, a CGH Generoso, a CGH Nogueira, CCH Moinho 54 

Capanema, CCH Alceu Viganó. Aqui nós temos os Termos de Compromisso do dezesseis 55 

ao vinte, né, seguindo a mesma logística do passado, que é o Centro de Tratamento de 56 

Resíduos de Vila Velha, CGH Diário, UHE Tibagi Montante, PCH Fazenda do Salto, 57 

CGH Jaracatiá... Nossa senhora! Jaracatiá. Oie? (Pausa). Só corrigindo, gente, é a CGH 58 

Dário, e não Diário igual eu falei. A Bacia Tibagi, Iguaçu, Tibagi, Piquiri e Iguaçu. Gente, 59 

essa questão da bacia, já queria deixar estipulado que a gente está elaborando um mapinha 60 

onde vai ser possível visualizar os empreendimentos por bacia. Então, provavelmente na 61 

próxima reunião a gente já vai ter uma forma mais clara, né, de verificar qual bacia cada 62 

empreendimento pertence, a gente vai colocar no mapinha, né, pra gente conseguir 63 

verificar os parques, né, que são beneficiados e tudo mais. E assim que a gente fizer a 64 

destinação dos primeiros recursos, a gente já vai também apresentar na próxima reunião, 65 

assim que os primeiros dez realizarem o pagamento, a gente já encaminha pra vocês aonde 66 

o recurso foi destinado, tudo certinho, pra fazer essa parte da prestação de contas, tá bom? 67 

A Dra. Ana Paula levantou a mão. Doutora. A Sra. Ana Paula Liberato:- Polyana, eu só 68 
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queria esclarecer uma situação. Esses termos que ora estão sendo apresentados não são 69 

substitutivos, né? A Sra. Polyana Silva Pereira:- Não, não. A Sra. Ana Paula Liberato:- 70 

São empreendimentos novos ou daquele passivo que estava aguardando o cálculo da 71 

compensação, é isso? Confere, né? A Sra. Polyana Silva Pereira:- Isso mesmo. A Sra. 72 

Ana Paula Liberato:- Tá bom. A Sra. Polyana Silva Pereira:- Isso mesmo, doutora. O 73 

substitutivo é só aquele primeiro slide que a gente ainda tá, faltam três, né, para fazer a 74 

assinatura. Provavelmente na próxima reunião a gente já traz a apresentação final, né, de 75 

como ficou essa parte do substitutivo. A Sra. Ana Paula Liberato:- Obrigada. A Sra. 76 

Polyana Silva Pereira:- Imagina. Então, aqui nós temos os Termos de Compromisso do 77 

vinte e um ao vinte e cinco: CGH do Lontra, CGH Perbone, CGH do Garcia, CGH 78 

Confluência, CGH Dois Vizinhos. O Sr. Dahir Elias Fadel:- A Confluência é PCH. A Sra. 79 

Polyana Silva Pereira:- É PCH Confluência. Aqui, no próximo, nós temos do vinte e seis 80 

ao trinta, que é a parte final, dos empreendimentos Sul Terminais, CGH Nossa Senhora 81 

de Lourdes, CGH Usina de Baixo, CGH Vila Nova e Barragem e Reservatório de Água 82 

para Abastecimento Público do Rio Miringuava. Aqui nós temos os Termos de 83 

Compromisso do trinta e um ao trinta e cinco: Aterro Sanitário de Itambé, Linha de 84 

Transmissão Foz do Iguaçu - Guaíra, Guaíra - Sarandi, Sarandi - Londrina, são todos do 85 

mesmo protocolo, tá, porém foram pedidos separados, e Coprocessamento de Resíduos 86 

no Forno de Produção de Clínquer. Termos de Compromisso do trinta e seis ao quarenta: 87 

CGH Taguá, CGH Rincão da Ponte, CGH Bitur, PCH Açungui 2E e PCH Açungui 2F, 88 

que também são na sequência. Então, o total dessa reunião são nove milhões setecentos e 89 

vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e dezenove centavos. Então, todos esses 90 

termos, são trinta, né, são trinta Termos de Compromisso, eles vão somar essa quantia. 91 

Esse slide a gente vai estar disponibilizando, né, por e-mail pra vocês darem uma olhada, 92 

pra quem quiser verificar essa parte mais detalhada da porcentagem, do aceite do 93 

empreendedor, tá. Nenhum deles foi questionado, todos os empreendedores já estão 94 

cientes com o valor pago da medida compensatória. Então, já está tudo praticamente na 95 

fase final. As contas deles ainda não foram abertas, né. Considerando o número de contas, 96 

o financeiro pediu pra gente primeiramente confirmar, né, com a Câmara o aceite total, 97 

pra daí fazer a abertura das contas, pra daí a gente conseguir realizar o pagamento, tá. 98 

Então, pessoal, é isso. Alguma dúvida? Não? A Sra. Letícia Salomão:- Bom, então eu 99 

coloco, aos membros da Câmara, em votação esses valores dos Termos de Compromisso. 100 

Alguém se opõe? (Pausa). Bom, então como ninguém se opôs estão aprovados esses 101 

novos trinta Termos de Compromisso de Compensação Ambiental. A Sra. Polyana Silva 102 
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Pereira:- Então, pessoal, igual eu estava esclarecendo pra Dra. Ana Paula, né, que 103 

levantou a mão, na nossa próxima reunião nós traremos então a parte final do Termo 104 

Substitutivo, então daí vai ficar detalhado o que nós mudamos, né, o que nós alteramos 105 

nas contas antigas, que é aquele passivo dos trinta milhões, né, e se algum do pessoal já 106 

tiver realizado o depósito da reunião passada, a gente também já vai trazer pra vocês o 107 

mapinha das bacias e a parte mais detalhada, tá bom? A Sra. Letícia Salomão:- Bom, 108 

então outra questão que eu quero comentar é que o Altamir também entrou na reunião, só 109 

para confirmar a presença dele também. O Sr. Altamir Juliano Hacke:- Sim, confirmado. 110 

A Sra. Letícia Salomão:- Obrigada, Altamir. Então, né, pra terminar essa reunião, então 111 

foram aprovados todos os Termos apresentados. Agradeço a presença de todos e até a 112 

próxima reunião. Obrigada. O Sr. Altamir Juliano Hacke:- Tchau, tchau. Até a próxima. 113 

A Sra. Ana Paula Liberato:- Tchau. Obrigada. O Sr. Dahir Elias Fadel:- Tchau. Obrigado. 114 

A Sra. Daniele Prim:- Obrigada. Está encerrada a reunião, às 14h26min. Enquanto 115 

Secretária Executiva, menciono o registro da gravação pela Empresa Fantasia LS 116 

Sonorização e Degravação, na pessoa jurídica de Laura Ribeiro da Silva MEI, CNPJ 117 

33.130.369/0001-03, bem como informo que participaram da reunião os integrantes da 118 

Câmara de Compensação Ambiental: Coordenadora Letícia Salomão - Gerente de Áreas 119 

Protegidas; Dra. Ana Paula Liberato - Assessoria Técnica Jurídica; Dahir Elias Fadel - 120 

Diretoria Administrativa Financeira; Altamir Juliano Hacke - Diretoria de Licenciamento 121 

Outorga; Dani Prim - Diretoria de Gestão Territorial. A presente reunião contou com a 122 

atuação de: Polyana Silva Pereira - Chefe de Divisão de Compensação Ambiental e Uso 123 

Público; e das presenças da equipe da Divisão: Denner Ribeiro Machado, Hudson Mota 124 

Lima Pereira, Guilherme Dias Guimarães, e da Gerência de Áreas Protegidas, André 125 

Fialho e Schirle Margaret dos Reis Branco.  126 


