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CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO

AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2014.
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no edifício sede
da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, quadra 06, baixro do Calhau, nesta cidade de
São Luis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua 14ª Reunião
ordinária do ano de 2014. Após constatar a existência de quórum- regulamentar a senhora Genilde
Campagnaro, declarou aberta a 14º reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche Figueixedo; Benedito Oliveira de
Castro Filho; Eliane Oliveixa de Abreu Alhadef; Genilde Campagnaro; e Carlos Gustavo Silva Moreixa.
Presente também, a equipe da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas com as seguintes
pessoas: Inácio Amorim Ribeiro; Ana Tereza Lyra Lopes; Lvlaria Lúcia Ribeiro; Clarissa Moreira Coelho Costa;

Evanildo Melo Lima Júnior; Maria Teresa CurfY S. Mqyses; Marcele de Jesus Correia; Shir/ry A.S. Leão; Zairon M
de Lvlatos Garcês. Presentes a equipe da empresa consultora Linkcon: André Vasconcelos, Debora da
Silva Costa e Gileno Vila Nova Filho. Em seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à
Secretaria Executiva que procedesse à leitura da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim
construída: A secretária Executiva informou aos presentes que a pauta de hoje é composta
exclusivamente de uma apresentação do protótipo do programa elaborado pela empresa

consultora Linkcon acerca da Implementação dos Sistemas de Informação e Gestão das
Unidades de Conservação (Ucs) e Compensação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão. Genilde ressaltou aos presentes que esta reunião visa
apresentar a todos um sistema que foi contratado para controlar toda a parte de arrecadação da
compensação ambiental, que é aplicado nas unidades de conservação, e também todos os projetos,
atividades, despesas e tudo a ser realizado dentro das unidades de conservação. Em seguida foi passada
a palavra à senhora Debora, que juntamente com o senhor Gileno (ambos da Linkcon), fizeram uma
apresentação detalhada do protótipo que ixa gerix todo o trabalho da Câmara Estadual de Compensação
Ambiental do Maranhão. A apresentação foi feita de maneira minuciosa, em projeção com data show,
onde todos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e sugestões acerca do modelo do programa que
estava sendo apresentado, sendo que foi explicado . cada item que fará parte do programa de
planejamento e gestão. A equipe da SBAP também foi participativa com perguntas e sugestões,
registrando-se especialmente em ata o questionamento feito por Benedito, com relação ao sistema de
segurança e código fonte do programa, sendo respondido pelo representante da empresa Linkcom, .
André Vasconcelos, que todo \ sistema tem mecanismo de proteção, de segura1:~~'f? acesso, owzl"t;
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teremos o registro de quem acessou o sistema, quem fez_alterações, sendo que a questão da segurança
será de responsabilidade da SEMA, e a questão do código fonte (produto que é traduzido) será
entregue pela empresa a SErv.r.A, ou seja, a atualização do sistema e alterações pode ser feita pela própria
SEMA, desde que tenha alguém com conhecimento na área. O backup será de responsabilidade
também da SEMA. A segurança de acesso ao sistema será via SEATI (Secretária Adjunta de Tecnologia
do Estado). Ficou acordado por fim que a empresa Linkcon fará uma apresentação mais detalhada para
a equipe técnica da Sbap para aprimorar o sistema e fazer melhorias, caso seja necessário. para Ao final
da apresentação, e depois de esclarecidas todos os questionamentos dos presentes e feitas as devidas
ressalvas e observações a senhora Genilde Campagnaro, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata
foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga Fernandes -Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por
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