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OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO -DE 2014,

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2014.
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e vinte minutos, 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 8"
Reunião Ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, a Senhora Genil<lc
Campagnaro, declarou aberta a 8º reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença dos seguintes membros: Clarissa Moreira Coe~o Costa; Eliane Oliveira de
Abreu Alhadef 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:
1ª Leitura e aprovação da ata da Reunião Ordinária ocorrida em 19.05.2014; 2ª análise de
destinação de recursos para contratação de serviços de limpeza e conservação no Parque
Ecológico da Lagoa da Jansen; 3ª Proposição para disponibilização de recursos para atividades
de assessoramento técnico especializado para execução dos recursos do Feuc. 4ª Assuntos
diversos: Em seguida foi passada a palavra a senhora Dalva, que fez a leitura e apresentação do
relatório de atividades realizadas pela empresa Maxte~, com relação aos serviços de limpeza e
destinação de resíduos no Parque Ecológico da Lagoa da Jansen. Com relação à apresentação deste
relatório George ponderou que o relatório deveria ser um pouco mais técnico. Genilde ressaltou a
importância da continuidade dos serviços de limpeza e destinação de resíduos no referido Parque
Ecológico. Após foi posto em votação e aprovado por Dalva, Genilde, Clarissa e Eliane a destinação do
valor de R$ 2.220.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para serviços de limpeza, conservação e
destinação de resíduos na Lagoa da Jansen. Em continuação, foi apresentado por Genilde, wna
proposição para disponibilização de recursos para atividades de assessoramento técnico
especializado para execução dos recursos do Feuc. tendo a mesma explicado que há n<::cessidade
de contratação de uma empresa que possa ajudar na execução dàs ações de Sema e da CECA, com
ênfase na elaboração de estudos e planos de manejo, principalmente os planos de manejo das maiores
APAS (Baixada e Reentrâncias Maranhenses), considerando que se não se fizer o plano de manejo neste
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momento o ZEE não vai considerar esse planejamento .ecológico destas APAS, e ainda atividades de'\j~~
elaboração de plano de gestão de contratos, convênios,· termos de cooperação e outros. Posto em
votação, foi aprovado por Clarissa, Genilde, Dalva e Eliane o valor de R$ 2.448,243,00 (dois milhões,
quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais) para contratação de uma .empresa,
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para esta finalidade. Nada mais havendo a tratar, a senhora Genilde Catnpagnaro, declarou encerrada a
presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga Fernandes -Secretária Executiva da

CJJ,e:K} vai assinada por todos os presentes.
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CLARISSA MOREIRA COELHO COSTA

Observadores:
~ D E SOUSA
JOSÉ RIBAMAR DA SILVA
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