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

ATA DE REUNIÃO nº 03/2016 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE
2016, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO DE 2016
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Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala
de reuniões do Gabinete do Secretário, 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 3ª Reunião Extraordinária deste ano. Após
constatar a existência de quórum regulamentar, o Secretário de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, Marcelo de Araújo Costa Coelho, declarou aberta a 3ª reunião extraordinária da
Câmara Estadual de Compensação Ambiental do ano de 2016, com a presença dos seguintes
membros: Marcelo de Araújo Costa Coelho, Janaina Gomes Dantas, Eliene dos Santos,
Gilney Soares Nascimento, Fábio Elias de Medeiros Mouchrek, Keylla Rosa Silva de Sousa,
Gleidson Marques Pereira, José Sabino da Rocha Filho. Presente, ainda, o observador
membro da Sociedade Civil Organizada, senhor Lídio Nojosa Lima Filho, do Conselho
Regional de Engenharia - CREA/MA e do senhor Ronald Henrique Gomes Chaves membro
da Sociedade Maranhense de Defesa a Moradia Digna. Em seguida, o Secretário Marcelo
Coelho agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao senhor Gilney Soares
Nascimento que leu a Ata da 14ª Reunião Ordinária da CECA, ocorrida em 16 de novembro
de 2016, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o secretário Marcelo Coelho
passou a seguir a pauta da reunião, qual seja: 1- Aprovação do serviço de prestação de
limpeza, asseio e conservação com controle, manuseio, coleta seletiva, transporte e destinação
final dos resíduos recicláveis; 2- Aprovação da prestação de serviço de copeiragem, garçom e
recepcionista; Ressalta-se-que foi solicitado a retirada da primeira pauta e que houve duas
inserções de pauta, as quais foram: 3- Aprovação de despesa com locação de imóvel; 4Aprovação de despesa com material de expediente nas Unidades de Conservação.
Posteriormente, a senhora Keylla passou a expor sobre a necessidade de aprovação dos custos
com serviços de copeiragem, garçom e recepcionistas dentro do Fundo Estadual de Unidades
de Conservação - FEUC. Foi solicitado à CECA que a despesa ocorra dentro da parte de
Gestão das Unidades de Conservação e, por se tratar de uma renovação contratual com a
empresa Supritech, foi requerida a aprovação de 01 (uma) parcela no valor de R$ 31.041,76
(trinta e um mil e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) para que este tenha
continuidade nos serviços prestados a esta SEMA. A mesma foi aprovada por unanimidade,
mas deverá atender, ao final do exercício fiscal do ano, os 15% destinado a manutenção da
SEMA. Dando continuidade, a senhora Keylla passou para o terceiro item da pauta que trata
h a aprovação do custo com locação de imóvel dentro do Fundo Estadual de Unidades de
;onservação - FEUC. Afirma que a renovação contratual será atualizada pelo índice de
ariação de aluguel, alterando o valor referente à locação de imóvel que corresponde a R$
1.005.269,88 (um milhão e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito
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locação deste imóvel, à medida em que for necessário, dentro da parte de Gestão das
Unidades de Conservação, esta pauta foi aprovada por unanimidade, mas deverá atender, ao
final do exercício fiscal do ano, os 15% destinado a manutenção da SEMA. Ato contínuo,
discutiu-se sobre a necessidade de aprovação dos custos com material de expediente dentro do
Fundo Estadual de Unidades de Conservação - FEUC, em razão da demanda nas ações de
fiscalização e de monitoramento que ocorreram nas APA' s, necessitando, como suporte, o
fornecimento de materiais de expediente para atuarem no cumprimento dessas atividades,
devendo ser aprovado o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para custear esses gastos.
Esta pauta foi aprovada por todos os membros. Nada mais havendo a tratar, o Secretário
Marcelo Coelho, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Janaina
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