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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
. CAMÂRA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CECA

ATA DE REUNIÃO nº 17 /2014 - CÂMARA EST~UAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - DÉCiMA SETIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2014.
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, no edifícío
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sede da SE~, loqtlizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, quadra 06, bairro do Calhau, nesta cidade
de São I.,uis, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental em sua 17ª Reunião
ordinária do áno de 2014. Após constatar a existência de quórum regulamentar a senhora Genilde
Campagnaro, declarou aberta a 17º reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
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de 2014,.·com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche Figueiredo; Benedito .Oliveira de
Castro Filho; Cláudia Cristina Cardos.o Silva; Eliane Oliveira de Abreu Alhad~f, Genilde Campagnaro,
Maria Dalva r>inho Gomes. Em seguida, a senho~a Genilde· Campagnaro determinou à Secretaria
Executiva qu~ procedesse à leitura da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída:

Assunto 1º leitura e aprovação da ata da reunião passada ocorrida em 15 de dezembro de 201A;
Assunto 2º: apresentação do relatório anual do Fundo Esta.d ual de Unidades de ConservaçãoFeuc, no exercício de 2014 e assuntO 3º Deliberação de recursos pára o Complexo Ambiental da
APA do Itapiracó. Com relação ao primeiro assunto da pauta foi lida, aprovada e assinada à ata da
reunião ocorrida no dia 15 de dezembro de 2014, por todos que estavam presentes na Reunião. Çom
relação ao segundo assunto da pauta: a apresentação do relatório anual do F;ndo Estadual de Unidades
de Conservaç,ão-Feuc, no exerFÍcio de 2014, foi passada a palavra para Cláudia.para apresentação, tendo
a mesma assim explanado: o orçamento do· Feuc para o exercício de ~014 foi orçado ·em 'R$
20.000.000,00 (vinte milhões) e foi suplementado o valor de R$ 44.148.023,46 (quarenta e quatro
milhões cento e quarenta e oito mil vinte e três reais e quarenta e seis centavos) e foi supleqi.entado por
excesso de arrecadação e rendimentos no valor de R$ 5.271.871,00 (cinco milhões duzentos e setenta e
uni mil oitocentos e seten~ e um reais). Desde montante, foram empenhados R$ 64.431.550,96"
(sessenta e quatro milhões quatrocentos e trinta e um mil quinhentos e cinquenta reais e noventa e seis
centavos). Entrou no caixa o valor de .R$ 22.601.416,90 (v~te e dois milhões seiscentos e um mil
quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos), que se agregaram ao valor de R$ 45.450.121,86
.
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(quarenta
cinco milhões quatrocentos e cinqueqta mil cent{? e vinte e um reais e oitenta e seis
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centavos), saldo financeiro em 31/12/2013. Em 2014, os recursos do FEUC depositados em conta
geraram rendimentos de aplicação financeira no valor R$ 3..799.7~6,05 (três milhões seLecentos é
noventa e nove mil setecentos e oitenta e se~s reais e cinco centavos). ·Foram efetivamente gastos/pagos
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14.533.670,78 (guatorze milhões quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e setenta reais e setenta e oito
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centavos), divididos nas contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, de titularidade do Feuc,
• conforme rel~tório em anexo. A diferença do saldo orçamentário supe;ávit para o ~aldo financeiro
superáv;it foi de R$1.302.098,40 (um milhão, trezentos e dois mil noventa e oito reais e quarenta
centavos).-Genilde solicitou que fosse informado quais os termos a~sinados esse ano e quai: as parcelas
estão previstas para entrar no exercício do ano que vem, tendo Claudia respondido que são Petrobrás e
Gusa Nordeste, previsto para entrar ano que vem. Os recursos que entraram este ano foram dos
empreendedores: Petrobras, Suzana (ultima parcela); Emap; Sinfra; Vale (dragagem de manqtenção do
Pier IV, IMTE, Gusa Nordeste e Cemar. Foi feita a ressalva que havendo o pagamento de um processo
que ainda est~ pendente o saldo sofretá alteração. Em seguida Adriana, Benedito, Dalva, E~ane e
Genilde aprovaram o relatório com a ressalva que será necessário uma planilha de detalhamento geral
da prestação de contas do recursos do Feuc,
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por exemplo os restos a pagar que ficaram }:>ara o

próximo exercício, sendo que_este relatório será en~aminhado para o Consema para informação;
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conforme determina o art- 12 da Lei de. Compensação que assegura '~ Câ1nára Estadual de Compensafiio

Ambiental deverá dar publicidade, bem como informar amtalmente ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, a aplicação
dos recursos oriundos da Compensação Ambiental, apresentando, no mínimo, o empré'endimento licenciado, o valor, o
Prazo de aplicação da compensação, as unidades de conservação beneficiadas e as afiles nelas desenvol'(idas. " O terceiro

item da pauta,. apresentado por Ge~de, foi a questão do Itapiracó inicia!mente foi aprovado o valor
de vinte niilhões para o Itapiracó, sendo utµizado. para o projetos básicos o valor de R$ 438.516,49
(quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e dezess~is reais e quarenta e nove centavos), para
elaboração do projeto executivo foi utilizado · o valor de R$ 1.190.11 O, 16 (um milhão, cento e noventa,
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cento e dez mil e dezesseis reais) o termo aditivo para elaboraçã'o do projeto utilizou o valor de R$
295.147,32 (duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e sete mil e trinta e dois. reais); para
elaboração de obra de engenharia do complexo ambiental da APA do Itapiracó foi destinado o valor de R$ 26.041.457,42 (vinte e seis milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e
quarertta e dois centavos) dando um total de R$ 27.965.231,39 (vinte e sete milhões, novecentos e
sessent~ e cinco mil, .duzentos e trinta .e ~ reais e trinta e nove centavos), no entanto como a
aprovação foi de R$ 20.295.147,32 (vinte mil4ões, duzentos e noventa e cinco mil, cento e quarenta e
sete reais e trinta e dois centavos); já incluído o aditivo, há necessidade de ·set aprovado pela CECA o
.J

valor de R$ ·7.670_084,07 (sete milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta· e quatro reais e séte centavos)
para cobrir ás despesas já contratadas, registrando-se que já estão assegurados pelos recursos da
Petrobrás a complementação para conclusão das obras, ao que os membros Adriana, Cláudia, E liane,
Dalva concordaram. Em seguida a senhora Ge

e Campagnaro declarou encerrada a presente
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reunião, cuja ata f9i lavrada por mim, Flávia Lucena Veiga .Fernandes -Secretária Executiva da CECA,
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