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

PAUTA 

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

Data: 11 de Julho de 2018
Local: Gabinete do Secretário na Sema
Horário: 14:00h

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

II. Ordem do dia:

1. Informes Gerais. 

2.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho  24/2018 referente  ao  TCCA
62/2014 da  ENERGIA  DOS  VENTOS  II  S.A,  para  o  fornecimento  de  serviços  de
alimentação para a realização de capacitações, seminários, eventos e reuniões dos Conselhos
Gestores,  Fóruns,  Comissões  e  Comitês  das  Unidades  de  Conservação  gerenciadas  pela
Secretaria  do Meio  Ambiente  do Estado do Ceará -  SEMA, no valor  de  R$ 119.984.40
(cento  e  dezenove mil,  novecentos  e  oitenta e  quatro reais  e  quarenta centavos) , na
modalidade de compensação financeira.

3.  Apresentação,  discussão e  votação do Plano de Trabalho  25/2018 referente ao  TCCA
06/2013 da  CATAVENTOS ACARAÚ GERAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA,
para aquisição de mobiliário para as sedes administrativas e pontos de apoio das Unidades de
Conservação  Estaduais  gerenciadas  pela  SEMA,  no  valor  de  R$  197.454,00  (cento  e
noventa  e  sete  mil  quatrocentos  e  cinquenta  e  quatro  reais), na  modalidade  de
compensação financeira.

4.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de Trabalho 26/2018 referente  ao  TCCA
16/2014 da SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH, para Aquisição de material
permanente – 12 sopradores,  para  desenvolvimento das  ações de prevenção e  combate a
incêndios  florestais/queimadas  e  manutenção das  áreas  verdes  inseridas  nas  Unidades  de
Conservação Estaduais (UC's) gerenciadas por esta SEMA, no valor de R$ 20.040,00 (vinte
mil e quarenta reais), na modalidade de compensação financeira.

5.  Apresentação,  discussão  e  votação do Plano de Trabalho 27/2018 referente  ao  TCCA
85/2014 da  EÓLICA ITAREMA VIII S.A,  para o  Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
52/2017,  que  entre  si  celebram  a  Secretaria  do  Meio  Ambiente  –  SEMA e  a  empresa
Ecossistema Consultoria Ambiental LTDA, no valor de R$ 62.830,00 (sessenta e dois mil,
oitocentos e trinta reais), na modalidade de compensação financeira.
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