
      Assessoria de Desenvolvimento Institucional - ADINS
        Câmara de Compensação Ambiental - CECA

PAUTA 

3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA

Data: 24 de Abril de 2018
Local: Gabinete do Secretário na SEMA
Horário: 15:00h

I. Abertura da Sessão e verificação do “quórum”.

II. Ordem do dia:

1. Informes Gerais. 

2.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 03/2018 referente  ao  TCCA
18/2011 da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP para  aquisição de  material  gráfico,
fardamentos e equipamentos para serem usadas nas ações de educação ambiental e demandas
da  gestão  das  Unidades  de  Conservação  Estaduais  do  Ceará,  no  valor  de  R$  66.956,10
(Sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), na modalidade de
compensação financeira. 

3.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de Trabalho 04/2018 referente  ao  TCCA
18/2011 da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP para aquisição de material permanente
para atender a demanda de gestão das Unidades de Conservação Estaduais do Ceará, no valor
de R$ 135.658,57 (Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
sete centavos), na modalidade de compensação financeira.

4.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de Trabalho 05/2018 referente  ao  TCCA
18/2011  da  Companhia  Siderúrgica  do  Pecém  –  CSP  para  realização  dos  serviços  de
manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas prediais com o fornecimento de
mão-de-obra  especializada,  materiais  e  peças  de  reposição,  para  a  conservação  das
instalações do Sítio Batalha e Sítio Cocão na APA da Serra de Baturité e do Parque Estadual
Botânico,  integrantes das Unidades de Conservação Estadual,  no valor de R$  471.815,98
(Quatrocentos e setenta e um mil, oitocentos e quinze reais e noventa e oito centavos), na
modalidade de compensação financeira.

3. Apresentação dos novos Suplentes da CECA, são eles:
• Maria Anya Martins de Lima (Articuladora da Assessoria Jurídica) – ASJUR/SEMA.
• Leonardo  Almeida  Borralho  –  Articulador  da  Célula  de  Gestão  das  Unidades  de

Conservação – CEGUC/SEMA.
• Natália Pinheiro Xavier (Gerente do Centro Ambiental) – DICOP/SEMACE.
• Ana Maria Maia (Gerente de Execução de Fiscalização) – DIFIS/SEMACE.
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