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

ATA DE REUNIÃO nº 01/2016 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - PRIMEIRAREUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2016
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2016

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta
minutos, no edificio 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 - CECA em sua 1ª Reunião Ordinária deste ano. Após constatar a
existência de quórum regulamentar, a senhora Liene Soares Pereira, secretária adjunta
dedesenvolvimento sustentável, justificou a ausência do Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, sr. Marcelo Coelho, e, por esta razão irá presidir a reunião,
respondendo como suplente do Secretário. Em seguida, declarou aberta a 1ª reunião Ordinária
da Câmara Estadual de Compensação Ambiental do ano de 2016, com a presença dos
seguintes membros: Liene Soares Pereira, Antônio Rosendo Neto Junior,Janaina Gomes
Dantas, Gleidson Marques Pereira, Fábio Elias de Medeiros Mouchrek,Keylla Rosa Silva de
Sousa. Presentes ainda os observadores membros da Sociedade Civil Organizada, senhora
Dulcimar Melo Soares, do Consórcio de Alumínio do Maranhão - ALUMAR, e o senhor
Ronald Henrique Gomes Chaves, da Sociedade Maranhense de Defesa a Moradia Digna.
Além da presença da colaboradora convidada, senhora Juliana Almeida Barros e dos
ouvintesGilney Soares Nascimento e João Ubaldo de Moraes. Em seguida, a adjuntaLiene
Soares Pereira agradeceu a presença de todos e passou a palavra à Secretária Executiva da
CECA, Janaina Gomes Dantas, que leu a Ata da 2ª Reunião Extraordinária da CECA,
ocorrida em 28 de dezembro de 2015. Após leitura, a ata foi aprovada e assinada pelos
membros presentes na reunião. Dando continuidade, o ouvinte João Ubaldo de Moraes
informou que já esta disponível no site da SEMA as atas das reuniões da CECA desde o ano
de 2011. Em seguida, foi dada a palavra ao ouvinte Gilney Soares Nascimento que se
apresentou como novo Gestor do Fundo Estadual de Unidades de Conservação - FEUC.
Após, a adjunta Liene Soares Pereira passou a palavra à senhora Keylla Rosa Silva de Sousa
que apresentou a prestação de contas do FEUC no ano de 2015, informando que na parte de
apoio a gestão as unidades de conservação (apoio GEUC), foi recebido valor total de R$
4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), que foram destinados para despesas com
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vigilância, diárias, dentre outras. Afirmou em seguida, que a nona parcela da compensação
ambiental da Petrobras, no valor de R$ 7.674.000,00 (sete milhões, seiscentos e setenta e
quatro mil reais), não foi depositada no dia 31 de julho de 2015 na conta do FEUC, conforme
acordado em Termo de Compromisso, pois referida empresa comunicou que não iria mais
depositar o restante das parcelas de compensação ambiental relativas ao empreendimento da
Refinaria Premium. Além das despesas informadas, foi reservado cerca de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) relativosà compra de materiais e equipamentos de laboratório. Assim,
tendo em vista tais despesas e pelo fato de não existir outra fonte de recurso que suportasse a
utilização para os demais fins, foi necessário, na metade do segundo semestre de 2015, a
utilização dos recursos destinados à gestão das unidades de conservação para que a SEMA
não tivesse comprometido seu funcionamento e nem descumprisse suas obrigações
contratuais firmadas com as empresas prestadoras de serviços. Em seguida, a chefe da
ASSPLAN, Keylla Rosa Silva de Sousa, discorreu sobre um quadro resumido, que foi
apresentado a todos os presentes, informando que dentro do GESTUNICON,existia recurso
no valor de R$ 23.800.00,00 (vinte e três milhões e oitocentos mil reais), e uma parte dele foi
utilizada para limpeza e vigilância da Lagoa da Jansen, para diárias, para construção e
gerenciamento da obra doltapiracó, manutenção prédio da SEMA,durante todo o ano de 2015,
restando o valor final de R$ 8.930.320,00 (oito milhões novecentos e trinta mil trezentos e
vinte reais). Assim, o gasto total do FEUC no ano de 2015 foi de R$ 14.856.902,00 (quatorze
milhões oitocentos e cinquenta e seis mil novecentos e dois reais), sendo que desse total R$
1.890.000,00 (um milhão oitocentos e noventa mil reais) foi para custeio com manutenção da
casa, que representa 12,8% de R$ 14.856.902,00(quatorze milhões oitocentos e cinquenta e
seis mil novecentos e dois reais )e o restante foi utilizado para atividades nas unidades de
conservação.Posteriormente, a observadoraDulcimar Melo Soares pediu a palavra e afirmou
que estava com algumas dúvidasa respeito da prestação de contas apresentada, as quais foram
dirimidaspelo senhor Gleidson Marques Pereira. O senhor Gleidson afirmou, ainda, que
somente a partir de março poderá ter uma prestação de contas mais detalhada, haja vista ser
nesse período que é apresentada a prestação de contas para o Governo do Estado. Após, a
observadora Dulcimar Melo Soares solicitou um maior detalhamento do apoio ao GEUC.
Depois, restou firmado que em 05 de abril deste ano será apresentada a prestação de contas
final. Ato contínuo foi colocada em votação a prestação de contas apresentada, a qual fora
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aprovada por todos os membros presentes. Em seguida, a secretária adjunta Liene Soares
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Pereira passoua expor sobre o Plano de Aplicação dos Recursos da Compensação Ambiental PARCA 2016, o qual é composto por ações prioritárias em cada UC do Estado conforme
determinado em lei, lembrando que as Unidades que já possuem plano de manejo, o mesmo
não aparecerá como ação prioritária no PARCA das mesmas. Durante a explanação
doP ARCA, a Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas, Janaina Gomes Dantas,
ressaltou que há um problema até hoje em relação as empresas contratadas nos anos de 2013 e
2014 para entregar Planos de Manejo de três unidades e vídeobook sobre as mesmas, no
entanto as empresas entregaram produtos precários, que não condizem com o contratado e
que, por isso, ainda persiste a necessidade de repetição no PARCA 2016 de ações prioritárias
nas unidades que já eram pra ter o plano de manejo pronto. Após, a adjunta Liene Soares
Pereira, esclareceu ao observador Ronald Henrique Gomes Chaves que, com base no plano de
aplicação das unidades de conservação, a Ceca decide sobre a destinação do dinheiro do
FEUC em cada unidade, prioritariamente, conforme a proximidade de cada uma com os
empreendimentos que geram impactos e que pagam compensação. Nada mais havendo a
tratar, a secretária adjunta Liene Soares Pereira, declarou encerrada a presente reunião, cuja
ata foi lavrada por mim, Janaina Gomes Dantas - Secretária Executiva da CECA, e vai
assinada por todos os presentes.
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