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DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,

REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2014.
Aos nove dias do mês de julho <lo ano de dois mil e quatorze, às quinze 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 10ª Reunião
Ordinária desde ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, o Senhor José Jânio de
Castro Lima, declarou aberta a 10º reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche Figueiredo; Benedito Oliveira de
Castro Filho, E liane Oliveira de Abreu A lhadef; José Jânio <lc Castro Lima; Maria Dalva Pinho Gomes
e ainda a senhora Cláudia Cristina Cardoso Silva (Asplan- Sema) e Jaqueline Jansen Pereira. Em
seguida, o senhor José Jânio de Castro Lima determinou à Secretaria Executiva que procedesse à leitura
da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída: t8 Leitura e aprovação da ata da
Reunião Ordinária passada ocorrida em 11.06.2014; 2ª Definição de calendário para as reuniões
ordinárias da CECA no 2º semestre de 2014; 3º Apresentação dos novos integrantes da CECA;
4° Proposta de reajuste do contrato de apoio a CECA e elaboração de plano de manejo e 5º
Proposta para contratação de serviços de vigilância armada na Lagoa da Jansen. 6ºAssuntos
diversos. Dado início aos trabalhos, foi lida pela Secretária Executiva a ata da reunião passa<la ocorrida
em 11.06.2014, sendo a mesma analisada, aprovada e assinada por todos os presentes. Continuando o
2° assunto previsto para a pauta de hoje, a Secretária Executiva propôs aos presentes a seguintes
datas para o calendário de Reuniões do 2º semestre: 23 de julho; 13 e 27 de agosto; 10 e 24 de
setembro; 08 e 22 de outubro; 12 e 26 de novembro; 09 e 19 de dezembro, sempre as 15:00 no
edifício sede da Sema, tendo todos os presentes concor<lado com as datas acima; Em continuação foi
passada a palavra a Secretária que informou a to<los o ingresso do senhor Benedito Oliveira de Cast.ro
Filho, como membro titular da CECA, em substituição a Clarissa Moreira, que continuará na CECA, na
função de suplente do senhor Benedito. Também a senhora A<lriana Arouchc Figueiredo, volt.'lrá a
função de suplente, em substituição a Drª Lorena Soares, que deixou a SEMA, sendo que assumirá a
suplência de Adriana, a senhora Cláudia Cristina Cardoso Silva. Deste modo, a CECA passará a_
funcionar com a seguinte constituição: membros titulares: Maria Dalva Pinho Gomes, Adriana Arouch
Fi ueiredo Eliane Oliveira de Abreu Alhaclef Benedito Oliveira de Castro Filho Genilde Cam a

"

e Flávia Lucena Veiga Fernandes, como Secretária Executiva. Os membros suplentes sey
respectivamente: Carlos Gustavo Silva Moreira; Cláudia Cristiana Cardoso Silva, Marcos C. Mesquita
Neto, Clarissa Moreira Costa Coelho e José Jânio de Castro Lima. A secretfria Executiva deve ainda
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providenciar nova portatia com esta nova composição. Por fim, como 4° assunto previsto para a pauta
de hoj e, foi passada a palavra a senhora Cláudia, que assim explanou: explicou que o contrato com a
Trâmitty, na sua cláusula 1T , afirma que a Trânútty tem direito a um reajuste, deste modo a trâmite foi
atrás do índice previsto, apresentando um cálculo c1ue prevê o valor de R$ 267.424,80 (duzentos e
sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), e além desse valor a etnpresa
também está solicitando um acréscimo de 19 ,53%, que corresponde ao imposto em cima desse valor. O
que resultaria no valor de R$ 322.328,57 (trezentos e vin te e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e
cinquenta e sete centavos) . O valor total do contrato seria então R$ 6.580.571,57 (seis 11úlhões,
quinhentos e oitenta mil, CJLiinhentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Foi colocado em
votação, sendo aprovado por Jânio, Adriana, Dalva e E liane somente o valor de R$ 267.424,80
(duzentos e sessenta e sete núl, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta cen tavos), sendo que, com
relação ao valor acrescentado a título de impostos (tributação de 19,53%), fica condicionado ao parecer
favorável da equipe técnica e jurídica da SEMA. Por fim, foi p assada a palavra a senhora Jaqueline, para
explanar sobre o 5º assunto previsto na pauta de hoje, proposta para contratação de serviços de

vigilância armada na Lagoa da Jansen, tendo a mesma assim explicado: há necessidade de se destinar
recursos para a continuação da atividade de vigilância armada na área da Lagoa da Jansen, considerando-se que o
contrato atualjá está se finalizando, e considerando-se que estes servifOS não podem sofrer descontinuidade. A ssim, devido
a Sema não possuir no seu quadro pessoas com formafão técnica eJpeàalizada, como determina a Jegisiafão vigente, e
visando garantir a seguranfa do público em geral e ainda visando coibir a depredafàO do patrimônio da Lagoa dentre
outros, soliàta-se da Câmara a destinafàOdo valo de H..$ 686.979,96 (Jâ scentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta
e nove reais e noventa e seis centavos). Após a explanação, o tema foi colocado em pauta na CECA, sendo
aprova<lo por Jânio, Adriana, E liane e Benedito e Dalva. Nada mais havendo a tratar, o senhor José
Jânio de Castro Lima, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia
uce1~a Veiga Fernandn nsílYet~ria Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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