GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE E STADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATU RAIS
CÂMARA ESTADU AL DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CECA

ATA DE REUNIÃO nº 01/2017 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA - PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017,
REALIZADA EM DEZESSETE DE JANEIRO DE 2017
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Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 09h30min, 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 01 ª 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 presente reunião com a presença dos seguintes
membros: Marcelo de Araújo Costa Coelho, Gilney Soares Nascimento, Janaína Gomes
Dantas, Gleidson Marques Pereira, Keylla Rosa Silva de Sousa, José Sabino da Rocha Filho e
Fábio Elias de Medeiros Mouchrek. Presente, ainda, o observador membro da Sociedade Civil
Organizada, senhor Ronald Henrique Gomes Chaves, da Sociedade Maranhense de Defesa da
Moradia Digna. Em seguida, o Secretário Marcelo Coelho agradeceu a presença de todos e
passou a palavra ao senhor Oilney, que leu a Ata da 17ª Reunião Ordinária da CECA,
ocorrida em vinte de dezembro de 2016, sendo aprovada por unanimidade. Dando
continuidade, o secretário Marcelo Coelho passou a seguir a pauta da reunião, qual seja: 1Apresentação do cronograma de reuniões da CECA do ano de 2017; 2- Apresentação do
Plano de Trabalho para aplicação dos recursos de compensação ambiental federal; 3Aprovação de contrapartida da SEMA para celebração de convênio com o MMA.
Posteriormente, foi dada a palavra ao senhor Gilney, o qual passou a expor sobre o
Cronograma de Reuniões ordinárias da CECA no ano de 2017, cujas datas foram definidas
para os dias: 17 de janeiro (terça-feira); 31 de janeiro (terça-feira); 07 de fevereiro (terçafeira); 21 de fevereiro (terça-feira); 07 de março (terça-feira) ; 21 de março (terça-feira); 11 de
abril (terça-feira); 25 de abril (terça-feira); 16 de maio (terça-feira); 30 de maio (terça-feira);
13 de junho (terça-feira) ; 27 de junho (terça-feira); 11 de julho (terça-feira); 25 de julho
(terça-feira); 15 de agosto (terça-feira); 29 de agosto (terça-feira); 12 de setembro (terçafeira); 26 de setembro (terça-feira); 10 de outubro (terça-feira); 24 de outubro (terça-feira); 07
de novembro (terça-feira); 21 de novembro (terça-feira); 05 de dezembro (terça-feira); 19 de
dezembro (terça-feira). Cumpre ressaltar que poderão ser realizadas reuniões extraordinárias
dependendo da necessidade da CECA. Ato contínuo, fora discutido sobre a compensação
ambiental (CA) do empreendimento "UTE Porto do Itaqui", cuja CA deverá ser destinada à
Unidade de Conservação (UC) Parque Estadual do Bacanga (PEB), uma vez que esta pertence
ao grupo Proteção Integral, a qual está diretamente afetada pelo empreendimento. Definiu-se,
em valores corri~dos monetariamente pela taxa Selic, conforme Instrução Normativa do
11/2013, a partir de 03 de maio de 2016, data de definição do valor da
comt ens ç ambiental da UTE Porto do Itaqui, a quantia de R$ 2.200.000,00 (dois milhões
1
e d zent mil reais) na forma de CA. Em seguida, tratou-se sobre a proposta nº 02/2016
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conservação pelo Projeto Áreas Marinhas e Costeiras protegidas ( GEF-MAR), do Fundo
Global de Meio Ambiente, esta SEMA foi concorrente a ser beneficiária do recurso a ser
disponibilizado pelo edital supracitado. Neste sentido, apresentou proposta de execução de
trabalhos de pesquisa científica para o Parque Estadual Marinho de Parcel de Manuel Luis,
UC estadual que cumpriu com todos os requisitos do referido Edital, sendo assim uma das
cinco selecionadas em território nacional. Apresentou-se neste processo, uma lista de
requisitos a serem cumpridos pelo órgão executor a fim de qualificar-se a receber o recurso .
Dentre estes seria a contrapartida fisica e financeira do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais) para aluguel de embarcação que viabilize os cruzeiros de pesquisa e execução do plano
de trabalho apresentado. Os membros desta Câmara aprovam por unanimidade todas as pautas
desta reunião. Nada mais havendo a tratar, o Secretário Marcelo Coelho, declarou encerrada a
presente reunjão,/4uja ata foi lavrada por mim, Gilney Soares Nascimento - Suplente da
Secretaria Eiecitiva da CECA, e vai assinada por todos os presentes.

