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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 16/2014 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014,
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2014.
Aos quinze do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às dezessete horas, 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 em sua 16ª Reunião
ordinária do ano de 2014. Após constatar a existência de quórum regulamentar a senhora Genilde
Campagnaro, declarou aberta a 16° reunião ordinária da Câmara Estadual de Compensação Ambiental
de 2014, com a presença dos seguintes membros: Adriana Arouche Figueiredo; Benedito Oliveira de
Castro Filho; Eliane Oliveira de Abreu Alhadef, Genilde Campagnaro, Maria Dalva Pinho Gomes.
Presente também Tadeu Gomes de O liveira, vice presidente da Pró-vida e Laércio Pereira de Araújo,
na qualidade de ouvinte. Em seguida, a senhora Genilde Campagnaro determinou à Secretaria
Executiva que procedesse à leitura da pauta do dia, o que foi feito, estando à mesma assim construída, a
secretária Executiva informou aos presentes que a pauta de hoje é composta de uma avaliação do
contrato de gestão compartilhada do Parque Estadual do Mirador com a empresa Provida Brasil. Em
seguida, a senhora Genilde passou a palavra ao senhor Tadeu, para fazer uma exposição do projeto,
tendo o mesmo apresentado as ações realizadas no Parque do Mirador, através de vários slides,
demonstrando detalhadamente que foram desenvolvidas várias ações de diagnóstico sócio-ambiental
(com diagnóstico populacional) de educação ambiental de monitoramento de fauna e flora (onde foram
percebidas espécies ameaçadas de extinção e extintas da região) e mapeamento por imagens de Uso e
Ocupação do Solo, de Vigilância e defesa ambiental, recuperações e aparelhamentos dos Postos de
Fiscalização e administração. Ao final da apresentação, Genilde solicitou que a equipe da Pró-vida
realize, independente do projeto ser renovado ou não, uma apresentação para a nova composição da
CECA em 2015 e também para a equipe de técnicos da Superintendência de Biodiversidade de Áreas
Protegidas, sendo o senhor Tadeu concordado e logo após se retirado da sala para que a equipe da
CECA votasse sobre a renovação ou não do contrato, tendo os me membros se manifestados da
seguinte forma: Genilde afirmou que o contrato da Pró-vida foi assinado em 10 de julho de 2013, pelo
prazo de 18 meses, com termino dia 1O de janeiro de 2015, e seu voto é favorável considerando que
este é um projeto que merece continuidade, devido a grande importância de biodiversidade e nascente
de rios que existe no Parque e também devido ao bom trabalho executado pela equipe da Pró-vida.
Benedito também votou favoravelmente ressaltando que o Parque do Mirador é a unidade mais
emblemático do Estado do Maranhão seja pelo aspecto da biodiversidade, seja pela importância para a
hidrografia e abastecimento de água para inúmeras cidades, inclusive a Capital do
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Adriana e Eliane concordaram e votaram favoravelmente. Deste modo foi aprovada a renovação do
contrato com a Pró-vida no valor de R$ 1.874,956, 12 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), com uma contrapartida de R$ 229.936,00
(duzentos e vinte e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), no total de dois milhões cento e quatro
mil, oitocentos e noventa e dois reais e doze centavos. Assim foi renovado o contrato e aprovado o
aditivo de 25%, condicionado o pagamento a arrecadação do fundo no exercício de 2015. Já no iten
assuntos gerais, Benedito ressaltou que, considerando nosso aprendizado no acompanhamento da
execução dos projetos com recursos do Feuc, gostaria de propor a CECA que no ano de 2015
deliberasse sobre a contratação de serviço especializado, para elaboração de um guia de execução e
prestação de contas dos recursos do Feuc, de forma a facilitar e ampliar a transparência sobre o acesso
dos recursos. Gen.ilde ressaltou que concorda com a proposta e gostaria de ampliar a proposta também
para os outros fundos, tais como FEMA e o dos Recursos Hídricos. Genilde ressaltou também a
necessidade de se elaborar uma regulamentação para usos e espaços de duas unidades de conservação:
ltapiracó e Lagoa da Jansen, pois tem pessoas já querendo colocar barraquinhas, fazendo festivais
diversos, projetos de fisioculturismo e outros, além de invasões. Ao final das considerações, a senhora
G enilde Campagnaro declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Flávia
Lucenã eiga Fernandes -Secretária Executiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.
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