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

PAUTA 

2ª REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL - CECA

Data: 08 de Junho de 2018
Local: Auditório da Sema
Horário: 15:30h

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

II. Ordem do dia:

1. Informes Gerais. 

2.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de  Trabalho 14/2018 referente  ao TCCA
18/2011  da  Companhia  Siderúrgica  do  Pecém  –  CSP,  para  contratação  de  serviço  de
planejamento,  produção,  organização  e  realização  da  1ª  CORRIDA DO  PARQUE  DO
COCÓ, no valor de  R$ 149.699,93 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e
nove reais e noventa e três centavos), na modalidade de compensação financeira.

3.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de Trabalho 15/2018 referente  ao TCCA
15/2015 da ALPHAVILLE URBANISMO S.A., para contratação de empresa para execução
de serviço de impressão de cartilhas do curso de multiplicadores em educação ambiental,
utilizadas  nas  capacitações  nas  unidades  de  conservação  do  estado  e  nos  municípios
cearenses.,  no  valor  de  R$ 28.920,00 (vinte  e  oito  mil,  novecentos  e  vinte  reais), na
modalidade de compensação financeira.

4.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 16/2018 referente ao TCCA
16/2015 da  SILVEIRA GOMES AQUICULTURA LTDA ME, para pagamento de depósito
judicial, referente as custas cartorárias de 23 (vinte e três) certidões de imóveis, sendo 16
(dezesseis) negativas e 07 (sete) positivas, situados no município de Granja, os quais serão
desapropriados  para  a  instalação  de  um  Parque  Ambiental,  denominado  Parque  das
Carnaúbas,  no  valor  de  R$  350,00 (trezentos  e  cinquenta  reais), na  modalidade  de
compensação financeira.

5.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 17/2018 referente ao TCCA
18/2011 da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP,  para o Projeto Viva a Natureza, que
visa a realização de atividades esportivas, artísticas, culturais e de lazer em contato com a
natureza na Unidade de Conservação Estadual Parque Estadual Botânico do Ceará, no valor
de  R$ 239.799,50 (duzentos  e  trinta e  nove mil  setecentos  e  noventa e  nove reais  e
cinquenta centavos), na modalidade de compensação financeira.

6.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 18/2018 referente ao TCCA
18/2011 da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP,  para desapropriação de área para a
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implantação  de  equipamentos  na  Unidade  de  Conservação  de  Proteção  Integral  Parque
Estadual  do  Cocó,  no  valor  de  R$  774.456,57 (Setecentos  e  setenta  e  quatro  mil,
quatrocentos  e  cinquenta  e  seis  reais  e  cinquenta  e  sete  centavos), na  modalidade  de
compensação financeira.

7.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 19/2018 referente ao  TCCA
18/2011 e 15/2011 da Companhia Siderúrgica do Pecém – CSP e do TCCA 14/2015 da
Geradora Eólica Bons Ventos da Serra 2 S/A, para contratação de empresa para execução das
Obras  de  Revitalização  do  Parque  Natural  Municipal  das  Timbaúbas  em  Juazeiro  do
Norte/CE, no valor de R$ 2.867.163,04 (dois milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento
e sessenta e três reais e quatro centavos), na modalidade de compensação financeira.

8.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho 20/2018 referente ao  TCCA
13/2015 do  Complexo Eólico Santo Inácio  e do TCCA 14/2015 da  Geradora Eólica Bons
Ventos da Serra 2 S/A,  para contratação de empresa para obras de urbanização do Parque
Estadual do Cocó em Fortaleza – CE, para construção do Pólo de Lazer São João do Tauape,
localizado  na  Avenida  Raul  Barbosa  –  Fortaleza/CE,  no  valor  de  R$  3.449.269,11 (três
milhões,  quatrocentos  e  quarenta  e  nove  mil,  duzentos  e  sessenta  e  nove  reais  e  onze
centavos), na modalidade de compensação financeira.
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