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ATA DE REUNIÃO nº 13/2016 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE
2016 REALIZADA EM DEZENOVE DE OUTUBRO DE 2016

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta
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 - CECA em sua 13ª Reunião Ordinária 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 13ª reunião ordinária da Câmara Estadual
de Compensação Ambiental do ano de 2016, com a presença dos seguintes membros: Marcelo
de Araújo Costa Coelho, Gilney Soares Nascimento, Gleidson Marques Pereira, Eliene dos
Santos, Fábio Elias de Medeiros Mouchrek, Keylla Rosa Silva de Sousa. Presente, ainda, o
observador membro da Sociedade Civil Organizada, senhor Lídio Nojosa Lima Filho, do
Conselho Regional de Engenharia - CREA/MA. Além da presença da colaboradora Juliana
Almeida Barros, bem como do ouvinte José Sabino da Rocha Filho. 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 12ª Reunião Ordinária da CECA, ocorrida em sete de outubro de ,
2016, sendo aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o secretário Marcelo Coelho
passou a seguir a pauta da reunião, qual seja: 1. Aprovação do reajustamento das parcelas
referentes à Obra do Complexo Ambiental da Área de Proteção Ambiental do Itapiracó - São
Luís/MA, conforme estabelecido no contrato. Posteriormente, foi dada a palavra à senhora
Keylla Rosa Silva de Sousa, o qual passou a expor sobre a necessidade do reajustamento
referente ao contrato de construção da sede da SEMA dentro da AP A do Itapiracó,
informando que a obra do complexo e a aplicação do recurso foram aprovadas na Ata da
CECA nº 17/2014 realizada em 26/12/2014 e a Ata nº 05/2016 realizada em 10/05/2016
menciona a aprovação do aditivo de prazo da referida obra. Ademais, o contrato de
construção da obra, em sua cláusula sexta, permite o reajuste das parcelas e suas cobranças
durante o período de execução da mesma, referido reajuste será pelos índices setoriais
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utilizados pela SEMA, apurados e fornecidos pela fundação Getúlio Vargas. As correções
monetárias ou reajuste de preços possibilitam a cobrança durante os contratos firmados no
intuito de cobrir variações de custos de insumos. Assim, o reajustamento é medida conveniada
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entre as partes para evitar a desvalorização da moeda em virtude da elevação de preço do
mercado ou do aumento geral de salários no período de execução do contrato administrativo,
a fim de não romper o equilíbrio financeiro entre as partes. Colocado para votação, o parecer
foi aprovado por unanimidade. Por conseguinte, o observador membro da Sociedade Civil
Organizada, senhor Lídio Nojosa Lima Filho, solicitou um relatório sobre o andamento da
Obra. Em resposta, o senhor Gilney Nascimento afirmou que no final do ano haverá a
prestação de contas em reunião da CECA, conforme vem ocorrendo todo ano. Em seguida o
senhor Lídio Nojosa afirmou que além da prestação de contas que deseja informações sobre o
caminhar da Obra do Itapiracó, sendo referido pedido atendido pelos membros da CECA.
Nada mais havendo a tratar, o Secretário Marcelo Coelho, declarou encerrada a presente
reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Gilney Soares Nascimento - Suplente da Secretaria
da por todos os presentes.
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