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da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária,
senhor Anselmo de Jesus Abreu; a representante
do Grupo de Trabalho Amazônico – GTA, senhora
Ivaneide Bandeira; o Assessor Especial Ambiental
da SEDAM, Osvaldo Luiz Pitalluga e Silva o Coor-
denador de Unidade de Conservação Paulo
Henrique Bonavigo e a senhora Maria Antônia do
Nascimento, Secretária Executiva do CONSEPA.
Ausentes o representante do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
– IBAMA, senhor César Luiz da Silva Guimarães e
o representante da Secretaria de Estado do Pla-
nejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, se-
nhor George Alessandro Gonçalves Braga.  A Pre-
sidente do Conselho deu início à reunião às 9 ho-
ras e 40 minutos, agradeceu a presença dos Con-
selheiros e declarou aberta a sessão, seguindo
da leitura da pauta do dia. Iniciam-se as discus-
sões sobre o Regimento Interno do CONSEPA.
Aberta a palavra para a representante do GTA,
Ivaneide Bandeiras. A conselheira sugere a reali-
zação da próxima reunião em outro lugar fora da
SEDAM, para não haver interferências, haja vista
que o gabinete da Secretária fica ao lado da sala
de reunião,
onde há um fluxo grande de pessoas. Os conse-
lheiros são unânimes em concordar com a suges-
tão da Conselheira. O representante da FIERO,
Adilson Popinhak, disponibiliza a sala de reunião
da Federação das Indústrias, ficando definida a
próxima reunião para acontecer na FIERO. A re-
presentante do GTA sugere ao Conselho fazer um
estudo mais aprofundado do atual Regimento In-
terno do CONSEPA, para apreciação na próxima
reunião, a conselheira diz que é necessário que
todos se debrucem em cima do Regimento, fazen-
do um trabalho individualmente detalhado e por fim
as contribuições, para melhorar o regimento por
inteiro. A conselheira sugeriu ainda a criação de
um e-mail de grupo para discussão. Em seguida, a
presidente apresentou a minuta da Resolução de
criação da Câmara Técnica de Áreas Protegidas,
fez um histórico das primeiras reuniões lembran-
do da criação de três Câmaras Técnicas que vão
responder as questões colocadas no Conselho:
1ª. Câmara Técnica de Gestão Florestal, que será
presidida pela Sedam; 2ª. Áreas Protegidas e 3ª.
Regularização Ambiental. A presidente lembrou
ainda da criação da Câmara Técnica de
Ordenamento Pesqueiro, apresentada e aprova-
da na reunião do dia 03 de maio, que tem o IBAMA
como presidente. A presidente propôs aos conse-
lheiros a análise da minuta da Resolução de cria-
ção da Câmara Técnica de Áreas Protegidas, jun-
tamente com o Regimento Interno, sendo concor-
dado por todos conselheiros. Quanto à nova com-
posição do CONSEPA, o representante do MPE
lembra que o posicionamento do Ministério Público
é que haja sempre critérios para a inclusão de
Instituições no Conselho e questiona qual foi o
balizamento para a escolha da nova composição.
A presidente sugere que o GTA apresente a pro-
posta para o novo regimento. A representante do
GTA sugere que façam as sugestões juntos. O
representante da SESDEC/ BPA diz que o Regi-
mento Interno atual é muito enxuto e eficaz  e vota
para revisar somente a composição, os demais
membros do Conselho votam na proposta da GTA,
ficando acertado que cada conselheiro vai fazer
o estudo aprofundado do atual regimento e apre-
sentar as  sugestões de alterações na próxima
reunião, o material para o estudo será encaminha-
do via e-mail para os conselheiros. A presidente
do CONSEPA diz que o segundo item da pauta -
Discussão sobre o processo das contratações
emergenciais para a SEDAM- ficou inviabilizado,

devido o não recebimento em tempo hábil da res-
posta do TCE. A representante do GTA, registra
um elogio para a Polícia Federal de Rondônia pela
atuação, no momento em que os índios Uru-eu-
Wau-Wau prenderam 10 invasores na Terra Indí-
gena, a Polícia Federal resolveu a situação aten-
dendo de imediato ao pedido da Kanindé, garan-
tindo a vida dos indígenas. Ficou acertada a pró-
xima reunião para o final de julho ou inicio de agosto,
às 9 horas na sala de reunião da Federação das
Indústrias do Estado de Rondônia - FIERO. Nada
mais tendo a tratar, a Presidente encerrou a ses-
são e eu Maria Antônia do Nascimento lavrei a
presente ata que vai por mim assinada e pelos
demais presentes.
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PORTARIA Nº078 /GAB/SEDAM
Porto Velho 27 de junho de 2011.

Dispõe sobre a criação, composição e as atri-
buições da Câmara Estadual de Compensa-
ção Ambiental – CECAM, Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVI-
MENTO AMBIENTAL, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 14.143 de
18 de março de 2009;

Considerando as disposições do art. 36 da Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza - SNUC, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 4.340, de 22 de
agosto de 2002, alterado pelo Decreto 6.848, de
14 de maio de 2009, que regulamenta a Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000; e

CONSIDERANDO a necessidade de instituir
fóruns e garantir espaços necessários para os
debates, discussões e subsídios técnicos na bus-
ca de consensos em prol dos interesses
ambientais e institucionais para a tomada de deci-
sões relacionadas à aplicação e uso dos recur-
sos de Compensação Ambiental advindos do pro-
cesso de Licenciamento; e

CONSIDERANDO a necessidade de
disciplinamento dos procedimentos de valoração
de impactos ambientais não mitigáveis, conforme
legislação vigente, provenientes de atividades li-
cenciadas por esta Secretaria, bem como a
destinação dos recursos financeiros advindos de
Compensação Ambiental.

Art. 1º - Criar, no âmbito do Estado de Rondônia,
a Câmara Estadual de Compensação Ambiental -
CECAM, com a finalidade de definir a aplicação e a
destinação dos recursos provenientes da Com-
pensação Ambiental de empreendimentos de sig-
nificativo impacto ambiental licenciados no âmbito
do Estado de Rondônia.

Art. 2º - A aplicação dos recursos destinados à
Compensação Ambiental dar-se-á no curso da im-
plantação do empreendimento ou atividade, não
podendo exceder o prazo de conclusão do pro-
cesso, constituindo-se, inclusive, em pré-requisito
para a concessão da Licença de Operação - LO.

Art. 3º - São atribuições da CECAM:
I - definir o valor, a aplicação e a destinação

dos recursos provenientes da Compensação
Ambiental de empreendimentos e atividades de
significativo impacto ambiental, de acordo com os
estudos ambientais e legislação vigente;

II - definir as Unidades de Conservação - UC’s
a serem contempladas pelos recursos financei-
ros advindos da Compensação Ambiental.

II – avaliar e auditar, periodicamente, a
metodologia e os procedimentos de cálculo da
compensação ambiental com base na legislação
em vigor;

VI – elaborar seu regimento interno.

VII – examinar e propor ao CONSEPA (Conse-
lho Estadual de Proteção Ambiental) através de
recursos administrativos a revisão do grau de im-
pacto em que foi classificado o empreendimento
para o fim de calcular o valor da compensação
ambiental com base na legislação em vigor;

Art. 4º - A CECAM será composta por membros
designados por ato do (a) Secretário (a) de Esta-
do do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM atra-
vés de portaria.

§ 1º Poderão participar de reunião da CECAM,
sem direito a voto, a convite de qualquer um de
seus membros, representantes de Unidades Des-
centralizadas, Centros Especializados, do IBAMA
e do Instituto Chico Mendes, de órgão Estadual ou
Municipal de meio ambiente, de empreendedor, de
organização não-governamental ou pessoa físi-
ca, quando estiver em discussão tema de interes-
se da unidade, órgão, empresa, organização ou
pessoa convidada.

Art. 5º - São atribuições da Presidência da
CECAM:

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e
extraordinárias;

II – instituir grupos de trabalho para assuntos
especiais;

III – exercer o voto qualificado nas decisões da
Câmara;
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IV – acolher e encaminhar, por meio de sua
Secretaria-Executiva, documentos e solicitações;

Parágrafo Único - A CECAM disporá de uma
Secretaria-Executiva, a eleita entre os membros
do conselho:

Art. 6º - São atribuições da Secretaria-Execu-
tiva da CECAM

I – assessorar a Presidência da CECAM nos
assuntos de sua atribuição;

II – organizar e manter o arquivo da documen-
tação relativa às atividades da CECAM e os pro-
cessos administrativos decorrentes de medidas
compensatórias;

III – Elaborar as atas das reuniões;

Parágrafo único. A Secretaria Executiva de que
trata este artigo será escolhida dentre os mem-
bros da CECAM.

Art.6º - São atribuições dos membros da Câmara:

I comparecerem às reuniões ordinárias quan-
do convocados, assim como, às reuniões extra-
ordinárias;

II manifestarem-se sobre as matérias que lhes
forem submetidas;

III solicitarem informações, providências e es-
clarecimentos ao Presidente da Câmara de Com-
pensação Ambiental ou a quaisquer dos seus
membros referentes a procedimentos da câmara;

IV proporem temas para serem debatidos nas
reuniões da Câmara, com antecedência de 3 (três)
dias.

V auxiliar o presidente em diversos assuntos
referentes à unidade de conservação e compen-
sação ambiental.

Art. 7º - A Coordenadoria de Licenciamento e
Monitoramento Ambiental, após análise e avaliação
dos projetos relacionados com os empreendimen-
tos e atividades de significativo impacto ambiental,
sujeitos à Compensação Ambiental, apresentará o
mesmo à CECAM, para deliberação sobre a aplica-
ção dos recursos dela decorrentes.

Art. 8º - A aplicação dos recursos originários
da Compensação Ambiental dar-se-á de acordo
com as deliberações da CECAM, contando com a
participação do empreendedor na viabilização das
ações por ela estabelecidas.

 Art. 9º - Os membros da CECAM reunir-se-á
sempre que convocados pelo (a) Presidente(a),
para análise, parecer e aprovação dos respecti-
vos processos de Compensação Ambiental.

§1º As reuniões deverão observar os seguin-
tes procedimentos:

I. - Abertura dos trabalhos com leitura e
aprovação da ata da reunião anterior;

II. - Discussão da pauta;

III. - Deliberações;
IV.  -  Informes gerais;  e
V. - Encerramento dos trabalhos.

§2º As reuniões extraordinárias serão
convocadas pelo seu Presidente, por iniciativa
própria ou por solicitação dos seus membros.

§3º A pauta será elaborada pela Secretaria
Executiva da Câmara de Compensação Ambiental
e encaminhada antecipadamente a todos os mem-
bros, contendo:

I. - Dia, hora e local da reunião;

II - Ordem do dia, acompanhada da ata da últi-
ma reunião.

§4º O Presidente, quando houver empate na
votação dos membros, além do voto comum exer-
cerá o voto de qualidade.

          Art.10º - As reuniões da Câmara de Com-
pensação Ambiental serão registradas em atas,
nas quais constarão as informações essenciais.

§1º As atas definitivas terão as folhas nume-
radas sequencialmente, rubricadas e assinadas
pelos participantes da reunião e distribuídas cópi-
as para todos os membros.

§2º As atas serão digitadas, digitalizadas, nu-
meradas seqüencialmente e afixada em livro pró-
prio.

         Art.11º - O pedido de vistas das matérias
constantes da pauta constitui-se ato privativo dos
membros da Câmara de Compensação Ambiental,
desde que autorizado pelo Presidente.

Art.12º - Os casos omissos e as dúvidas
surgidas na aplicação da presente portaria serão
abordados em Regimento Interno a ser elaborado
e aprovado pela CECAM.

Art. 13º - A CECAM apresentará ao CONSEPA,
anualmente, relatório circunstanciado sobre a apli-
cação dos recursos financeiros oriundos da Com-
pensação Ambiental.

Art.14º - Os efeitos desta Portaria retroagem a
partir de 01 de abril de 2011.

Art.15º- Revogam-se as disposições em contrá-
rio, em especial a Portaria nº Nº034/GAB/SEDAM.

Dê- se ciênciaPublique-se eCumpre-se

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Estado do Desenvolvimento

Ambiental - SEDAM

PORTARIA Nº089/GAB/SEDAM
Porto Velho 30 de junho de 2011.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVI-
MENTO AMBIENTAL, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 14.143 de
18 de março de 2009;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, com base na Portaria nº
078, de 27 de junho de 2011, os servidores abaixo
relacionados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Câmara Estadual de Compensação
Ambiental no âmbito da Secretária de Desenvolvi-
mento Ambiental do Estado de Rondônia - SEDAM:

FERNÃO LEME CARVALHO - Mat. Nº 300104386 -
Presidente
RISÂNGELA TAVARES MENDES - Mat. Nº
300103620 - Membro
PAULO HENRIQUE BONAVIGO - Mat. Nº 300104631
- Membro
ALDER LUIS VIEIRA COLARES - Mat. Nº
300024631- Membro
JOÃO CARLOS TEIXEIRA PINHEIRO - Mat. Nº
300104396 - Membro
LUCINDO MARTINS DOS SANTOS - Mat. Nº
100021016 – Membro
FLAVIANE SOUZA DE LIMA – Mat. Nº 300104527 -
Membro

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Os efeitos desta Portaria retroagem a
partir de 01 de abril de 2011.

Dê – se ciênciaPublique – se e Cumpra – se

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Estado do Desenvolvimento

Ambiental - SEDAM

EDITAL 02/2011

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM,  torna público que, em atendi-
mento à legislação vigente, promoverá a Audiên-
cia Pública para apresentação e discussão do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,  referente
ao licenciamento ambiental para a atividade de
Coleta, Tratamento e Disposição final de Resíduos
Não - Perigoso(Aterro Sanitário),localizada  no
Lote 85-A, Gleba Corumbiara, Setor 12, município
de Vilhena/RO,  na data e local abaixo:
•Dia: 19/08/2011
•Local: Auditório do SEBRAE/ Vilhena-RO
•Endereço: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4.061,
Bairro Jardim América, município de Vilhena.
•Horário: 09h00min.

 Porto Velho (RO), 2 de agosto de 2011.

FRANCISCO DE SALES   DE OLIVEIRA DOS
SANTOS

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES
SECRETARIA DO PLENO

EDITAL N.º 21/2011-PLENO

PROCESSO N.º 3317/1998-TCE-RO – por este
Edital, em decorrência da não localização do Res-
ponsável, relativo ao OFÍCIO Nº 413/PLENO/SGS/
2011, com base no artigo 22, inciso III, da Lei Com-
plementar n.º 154/96, combinado com o artigo 30,
inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Con-
tas, fica NOTIFICADO o Senhor JOSÉ CARLOS
OLIVEIRA BORIM – CPF nº 946.628.198-49 para,
no PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, contados da
publicação deste ato, apresentar guia de recolhi-
mento referente à imputação débito e multa cons-
tantes do Acórdão nº 02/2011-PLENO, acostado
aos autos supracitados ou, querendo, apresentar
recursos prescritos na Lei Complementar nº 154/
96 e Regimento Interno desta Corte.

O interessado ou representante legalmente cons-
tituído, poderá ter vista dos autos, que se encon-
tram sobrestados na Secretaria do Pleno, 3º an

Tribunal de Contas


