ATA DE REUNIÃO nº 01/2014 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 14 DE JANEIRO DE 2014.
Aos quatorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatro, às dezessete horas, no edifício
sede da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, Quadra 06, bairro do Calhau, nesta
cidade de São Luis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua
1ª Reunião Ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, o Senhor
Carlos Victor Guterres Mendes, declarou aberta a 1º reunião ordinária da Câmara Estadual de
Compensação Ambiental de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche
Figueiredo; Clarissa Moreira Costa Coelho; Eliane Oliveira de Abreu Alhadef ; Flávia Lucena
Veiga Fernandes; Carlos Victor Guterres Mendes e Genilde Campagnaro. Presente ainda o
observador George Pereira de Sousa, da Associação Comunitária ltaqui Bacanga e o observador
José Ribamar da Silva, membro da sociedade civil, Associação Comercial do Estado Maranhão.
Em seguida, o senhor Carlos Victor Guterres Mendes determinou à Secretaria que procedesse à
leitura da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída: 1ª Análise e
deliberação sobre o relatório anual de atividades e prestação de contas do Feuc/Ceca,
ano 2013. 2ª Definição de calendário das Reuniões da CECA para o ano de 2014 (1º
semestre). 3º Assuntos diversos. Em seguida foi dada a palavra a Genilde, que assim explanou:
Que no ano de 2013, foi arrecadado 23.845.649,04 (vinte e três milhões oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) os rendimentos que chegam perto
dos R$ 30 milhões de reais, e estes 23.845.649,04 (vinte e três milhões oitocentos e quarenta e
cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos) vieram da seguinte forma: R$
16.179.094,20 (dezesseis milhões, cento e setenta e nove mil, e noventa e quatro reais e vinte
centavos) do Termo de Compromisso firmado pela Petrobrás (duas parcelas), e também da
MPX, que teve um aditivo ao Parnaíba II, onde a MPX criou "Parnaíba III e IV", mas que fazem
parte da Termoelétrica Parnaiba II, então arrecadou-se R$ 422.495,73 (quatrocentos e vinte e dois
milhões quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e três centavos) do Parnaíba II, (que está
em processo de aditivo do Termo de Compromisso para regularizar essa situação). E ntrou ainda
através da Suzana Papel e Celulose (que foi o termo de compromisso assinado em 2013), o valor
de R$ 7.202.893,21 (sete milhões, duzentos e dois mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e
um centavos), e pela EMAP já foi pago o valor de R$ 41.165,90 (quarenta e um mil, cento e
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sessenta e cinco reais e noventa centavos), do total de R$ 246.995,40 (duzentos e quarenta e seis
mil, novecentos e noventa e cinco mil e quarenta centavos), e por fim os rendimentos de

aplicação do FEUC que em 2013 renderam R$ 3.346.731,36 (três milhões, trezentos e quarenta e
seis mil, setecentos e trinta e um reias e trinta e seis centavos). Estes termos de compromisso que
foram aprovados aqui na CECA ou que são provenientes de 2011 /2012, é que arrecadaram estes
R$ 23.845.649,04 (vinte e três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e
nove reais e quatro centavos), deste valor de R$ 23.845.649,04, somado com R$ 45.472.346,36
(quarenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e
trinta e seis centavos), R$ 45.472.346,36 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e setenta e dois
mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e seis centavos), que foi o ficou na conta de 2012

para 2013, acrescidos ainda os rendimentos, totaliza o valor de R$ 72.664.726,76 (setenta e dois
milhões seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos).
Deste valor de R$ 72.664.726,76 (setenta e dois milhões seiscentos e sessenta e quatro mil,
setecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) só foram gastos efetivamente R$
27.203.038,90 (vinte e sete milhões, duzentos e três mil, trinta e oito reais e oitenta e seis
centavos), o que corresponde a 30% (trinta por cento) do que estava em conta no ano passado, e,
os processos que não foram contratados e gastos estão em andamento, conforme demonstrado
no relatório. No relatório encontra-se também anexo o detalhamento orçamentário, onde se
denota a "sobra" de R$ 45.461.687,86 (quarenta e cinco milhões quatrocentos e sessenta e um
mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), sendo que está "sobra" se dá porque

alguns processos ainda não tiveram concluídos seus procedimentos licitatórios, como por
exemplo, o contrato para supervisão e gerenciamento de obras da APA da Lagoa da Jansen. No
anexo 01 no relatório temos a planilha de controle de execução dos recursos, que possui todos os
detalhes de como está cada projeto aprovado aqui na CECA, sendo que os que não aparecem na
tabela são os que já foram executados. E m seguida Genilde colocou-se a disposição para
perguntas dos membros da CECA, respondendo em seguida todas as questões que foram
propostas. Genilde ponderou ainda que foi previsto a arrecadação de R$ 30 milhões no ano de
2013, mais efetivamente só foi arrecadado R$ 23.845.649,04, todavia, foi aprovados vários
pareceres de empreendimentos que foram contestados pelos empreendedores e tiveram seus
valores reduzidos, deste modo, se estes empreendimentos não tivessem sido contestados,
poderíamos efetivamente ter arrecadado até mais de R$ 30 milhões de reais. Por fim Genilde fez
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uma ressalva que existe empenhos inscritos em "restos a pagar", sendo que estes são empenhos
que foram contratados e que foram executados durante o ano de 2013, e que por uma causa ou
por outra não foram pagam em 2013, ficaram para ser pagos em 2014, sendo que existe uma
pequena diferença de R$ 65,00 (sessenta e cinco) reais que não foi encontrada ainda esta
diferença pelos contadores, pois os mesmos ainda estão fazendo os relatórios finais. Deste

modo, a CECA aprovou por unanimidade, com a ressalva acima mencionada, o Relatório
das Atividades desenvolvidas com Recursos do Fundo Estadual de Unidades de
Conservação -FEUC no exercício de 2013, a ser encaminhado ao CONSEMA. Em
seguida, após deliberações de todos os presentes foi definido o calendário das Reuniões
do 1° semestre de 2014: No mês de janeiro dias 14 e 28; no mês de fevereiro dias 11 e 25; nos
mês de março dias 11 e 25; no mês de abril 15 e 29; no mês de maio 13 e 27, no mês de junho 10
e 24. Ressaltou-se ainda que este calendário deverá ser publicado no site da SEMA, após a
a rovação e assinatura da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor Carlos Victor
rres Mendes, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia
a Veiga Fernandes -Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
NA AROUCHE FIGUEIREDO
CARLOS VICTOR GUTERRES MENDES
CLARISSA MOREIRA COELHO COSTA
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIEN TE E RECURSOS NATURAIS
COMISSÃO DE ANÁLISE E CÁLCULO
ATA DA SESSÃO ADMINISTRATIVA DE AV ALIAÇÃO E CÁLCULOS
Aos 07 dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze , reuniram-se no Prédio Sede da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, Av. dos
Holandeses , nº 04, Quadra 06 , Edifício Manhattan - Calhau , os membros da
Comissão de Avaliação e Cálculo - CAC , sendo estes: Antonio Cesar Carneiro ,
Genilde Campagnaro, Hulgo Rocha e Silva , Naiara Rabelo Valle e Rogério Faria
Soares da Silva. Para os trabalhos do dia foram iniciadas as análises do Processo nº
0262/2013 - Compensação Ambiental referente ao PROJETO TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA, LOCALIZADA EM AÇAILÂNCIA, BOM JESUS DAS SELVAS ,
BURITICUPU, ALTO ALEGRE DO PINDARÉ , SANTA LUZIA, SANTA INÊS, BELA
VISTA DO MARANHÃO, IGARAPÉ DO MEIO , VITÓRIA DO MEARIM, ARARI E
MIRANDA DO NORTE - MA. Participaram das análises a Assessora Jurídica Juliana
Almeida Barros e os consultores da Tramitty à disposição da SEMA: Sarnir Jorge C.
Feres; Marcos C. de Mesquita Neto ; e Claudio Augusto R. Hereny . A equipe se
dedicou a extrair as principais informações dos processos de licenciamento a fim de
instruir a planilha de cálculo e o parecer técnico que defini o valor da compensação.
Foi discutido o custo de instalação do empreendimento , deduções e definição do valor
de referência. Após as instruções iniciais para análise e definição do valor da
compensação ambiental os trabalhos do dia foram encerrados .
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