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Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, no edifício sede
da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, Quadra 06, bairro do Calhau, nesta cidade de
São Luís, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua 7ª Reunião
Ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, a Senhora Genilde
Campagnaro, declarou aberta a 7º reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença dos seguintes membros: Clarissa Moreira Coelho Costa; Eliane Oliveira de
Abreu Alhadef; Flávia Lucena Veiga Fernandes (Secretária Executiva da CECA); Lorena Saboya Soares
Vieira e Maria Dalva Pinho Gomes. Registra-se também a presença dos observadores George Pereira
de Sousa, e José Ribamar da Silva. Em seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à Secretaria
que procedesse à leitura da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída: ia Leitura
e aprovação da ata da Reunião Ordinária ocorrida em 30.04.2014; 2ªApresentação de projeto
para aditivo dos serviços de limpeza, coleta seletiva, transporte e destinação final dos resíduos
gerados no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen; 3ªApresentação de parecer sobre projeto
para estruturação e aparelhamento da Secretaria do Meio Ambiente do município de
Cachoeira Grande; 4ª Apresentação de parecer sobre projeto de reestruturação da Secretaria de
Meio Ambiente e Turismo para implementação da Gestão Compartilhada das Unidades de
Conservação Estadual no município de Bequimão-MA; 5ºAssuntos diversos. Dado início aos
trabalhos, foi lida pela Secretária Executiva a ata da reunião passada ocorrida em 30.04.2014, sendo a
mesma analisada, aprovada e assinada por todos os presentes. Em continuação, foi passada a palavra a
Dalva para apresentação do projeto de aditivo ao contrato da empresa Maxtec, tendo a mesma assim
explanado: "trata-se de um processo que visa a renovação contratual da empresa Maxtec, referente ao
Parque Ecológico da Lagoa da Jansen, sendo que no início deste contrato houve uma supressão do seu
valor original em decorrência dos recursos não terem sido suficientes, deste modo houve uma
supressão de 25% do valor do convenio

original. Hoje nós temos um valor já empenhado para~

pagamento, que ainda não foi liberado, deste modo a empresa ainda não foi paga este ano. O que se
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pleiteia pela CECA é a aprovação para retornar o valor suprimido e já a proposta de renovação
contratual para o ano de 2014 / 2015, sendo que a ,enovação do contrato será no mês de junho/ 2014. O /); .

ªf

valor da supressão foi de R$ 550.275,47 (quinhentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco mil e
quarenta e sete centavos) e o valor para renovação do contrato no período de junho/2014

junho/2015 é de R$ 2.201,101,86 (dois milhões, duzentos e um mil, cento e um reais e oitenta e seis
1

~

~

~

i'.V\

/,vft
1"
,- ' • ' .I\

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
CAMÂRA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL- CECA
centavos). Esse projeto trata do entorno da lagoa, toda a parte de limpeza, poda, conservação de pontes
e outros". Lorena questionou se há prazo para renovação, sendo respondido que já foi verificado, ainda
a prazo para renovação, questionou também se já houve manifestação da comissão de licitação. George
questionou qual foi o valor do primeiro contrato, sendo respondido que foi este mesmo valor de R$
2.201,101, 86 (dois milhões, duzentos e um mil cento e um reais e oitenta e seis centavos). Genilde
explicou que o retorno dos R$ 550.275,47 (quinhentos e cinquenta mil duzentos e setenta e cinco reais
e quarenta e sete centavos), daria para pagar a empresa até o mês de junho/2014, e assim completar o
pagamento da empresa até o final deste primeiro contrato. George questionou quem fiscaliza a
medição. Genilde ponderou que estas medições são realizadas de acordo com o que é necessário,
dependendo das atividades que são realizadas. George questionou se não existe nenhum relatório das
atividades realizadas pela empresa, sendo respondido que ainda não. Lorena ponderou que a empresa
deveria apresentar este relatório das ações desenvolvidas e todos os membros concordaram. Após
deliberações, aprovou-se somente o retorno (reversão) da supressão de R$ 550.275,47
(quinhentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco mil e quarenta e sete centavos). Deve
ainda ser notificada a empresa Maxtec a apresentar na próxima reunião da CECA, um relatório das
ações desenvolvidas. Em seguida passou-se ao 2º e 3º assuntos previstos para a pauta de hoje,
passando-se a palavra para Clarissa que assim explanou: "trata-se de dois projetos, encabeçados
pelas Prefeituras Municipais de Meio Ambiente de Cachoeira Grande e Bequimão, sendo dois projetos
semelhantes. A Prefeitura de Bequimão solicita o apoio financeiro da CECA para estruturação da
Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo, sob a justificativa que essa reestruturação seria útil
para implementar a gestão compartilhada das unidades de conservação estaduais que abrangem o seu
município, as quais seriam a AP A da Baixada Maranhense e a APA das Reentrâncias Maranhenses, o
município solicita o valor de R$ 498,050,00 (quatrocentos e noventa e oito mil e cinquenta reais),
destinado a esta reestruturação da secretaria municipal de Meio Ambiente e Turismo, sendo que desde
montante o valor de R$ 113.000,00 (cento e dez mil reais) seria para obras civil de reforma das
instalações no prédio da referida secretaria municipal, e o restante do valor seria para itens diversos,
dentre eles, veículo 4x4, motocicletas, câmeras, tablets, material de expediente, móveis e outros~
Avaliando a metodologia, o município aduz que o projeto ocorrerá em três fases e que o recurso seria
aplicado em doze meses, e dentre as metas o município prevê diminuição de 100% do desmatamento
irregular. Com relação ao município de Cachoeira Grande o mesmo também solicita o apoio
financeiro da CECA, para realização de um "projeto de estruturação e aparelhamento da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente para o desenvolvimento da gestão compartilhada na unidade de

conservação estadual da APA de Upaon-Açu/ Miritiba/ Alto Preguiças. O valor solicitado por est'
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município é de R$ 495.250,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil duzentos e cinqüenta reais), sendo
que desde montante o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) também seria destinado para
obras civil de reforma das instalações no atual prédio da referida secretaria municipal, e o restante do
valor seria utilizado para itens diversos, dentre eles, veículo 4x4, motocicletas, bebedouros,
computadores, material de expediente, binóculos e outros. Avaliando a metodologia, igualmente, o
município argumenta que o projeto ocorrerá em três fases e que o recurso seria aplicado em doze
meses, dentre as metas o município prevê diminuição de 100% do desmatamento irregular e diminuição
de 100% da pesca predatória. Os pareceres elaborados pela Superintendência de Biodiversidade e Áreas
Protegidas para ambos os projetos, levaram em consideração que ambos os projetos não descrevem de
que forma os itens solicitados possibilitam o alcance dos objetivos do projeto, inclusive como
efetivamente ajudariam na gestão compartilhada das unidades de conservação. Também não há
informações sobre os recursos humanos disponíveis em ambas as secretarias, item que julgamos
fundamental para argumentar a capacidade técnica de execução dos recursos ora requeridos e das metas
propostas. Ainda, os proponentes não apresentaram proposta de desembolso financeiro no percentual
de 10%, que é a contrapartida mínima estabelecida no Manual de Aplicação dos Recursos da
Compensação Ambiental, para Órgãos e instituições públicas municipais ou estaduais, limitando-se a
oferecer como contrapartida sua "ação continuada, a partir da assinatura do convênio". Verificou-se
ainda que dentre os itens a serem adquiridos, encontram-se previstos valores para obra civil (reforma
das instalações) da sedes das Secretarias Municipais. Ocorre que o Manual de Aplicação dos Recursos
da Compensação Ambiental (Resolução nº 02-CECA), afirma categoricamente que são itens não
financiáveis para demanda espontânea as despesas com realização de obras e/ ou benfeitorias em
imóveis privados (não sabemos se a sede da secretaria é um imóvel próprio ou alugados), bem como
também não é permitido despesas com construção e/ ou reforma de sede e/ ou congêneres. Deste
modo, por todo o exposto, os pareceres não são favoráveis ao deferimento do pleito de ambas as
prefeituras." Após a explanação de Clarissa, Lorena questionou se estes municípios possuem termo de
habilitação, sendo que Clarissa não soube informar. George ponderou que na sua opinião estes projetos

não irão trazer resultados significativos para conservação da biodiversidade nas unidades d1
conservação citadas. Foi ponderado que a natureza destes projetos se justificam pela precariedade das
condições encontradas na maioria das secretarias municipais de meio ambiente no interior do Estado e
como seu trabalho poderia ser integrado para a proteção das Unidades de Conservação Estaduais, no
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entanto Clarissa chamou atenção quanto ao número de municípios aptos a pleitear projetos
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semelhantes, que seriam mais de 50, por estarem em Unidades de Conservação Estaduais, e com: ~
seriam destinados tais recursos em respeito à legislação aplicável. Após muita discussão foi deliberad~
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que a Secretária Executiva deve notificar as Prefeituras dos municípios de Cachoeira Grande e
Bequimão para que os mesmos apresentem informações complementares sobre os imóveis, e também
informações sobre as demais questões suscitadas nesta reunião. Após esclarecimentos, os projetos
poderão, se convenientes, serem reapresentados para deliberação pela CECA. Nada mais havendo a
tratar, a senhora Genilde Campagnaro, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por

mim, Flávia Lucena Veiga Fernandes - Secretária E xecutiva da CECA, e vai assinada por todos os
prese te· .
_,,,.,-~~~~

,

NILDE CAMPf<J'NA'RO

~

CLARISSA MOREIRA COELHO COSTA

4

