
Câmara Estadual de Compensação Ambiental – CECA

PAUTA

1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL – CECA

Data: 27 de Julho de 2021
Local: Gabinete do Secretário/SEMA
Horário: 14:30 h

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

II. Ordem do dia:

1. Informes Gerais.

1.1. CANCELAMENTO  do  PT  26/2020  referente  à  confecção  de  calendários,  pois  o
mesmo não foi executado, considerando que a COBIO, desistiu da confecção em função
do tempo de duração da licitação e que ao término, os calendários teriam perdido o seu
objetivo.

1.2. ALTERAÇÃO do valor total do Plano de Trabalho Nº 29/2020 referente a aquisição de
material permanente – AR CONDICIONADO, aprovado na 2ª Reunião Extraordinária da
CECA/2020,  realizada  no  dia  11  de  dezembro  de  2020, passando  do  valor  de  R$
46.624,26  (quarenta  e  seis  mil,  seiscentos  e  vinte  e  quatro  reais  e  vinte  e  seis
centavos)  para o valor de  R$ 43.574,00 (quarenta e três mil,  quinhentos e setenta e
quatro reais), na modalidade de compensação financeira.

1.3. ALTERAÇÃO do valor do Plano de Trabalho Nº 03/2021 referente  a contratação de
empresa gráfica para reprodução de livro sobre o Parque Estadual do Cocó, aprovado na
2ª Reunião Ordinária da CECA/2021, realizada no dia 18 de março de 2021, passando do
valor de R$ 17.524,00 (Dezessete mil, quinhentos e vinte e quatro reais) para o valor
de  R$  16.980,00  (Dezesseis  mil,  novecentos  e  oitenta  reais),  na  modalidade  de
compensação financeira.

1.4. APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO da  solicitação  de  doação  de  02  (Dois)  veículos  da
Superintendência  Estadual  do  Meio  Ambiente  –  SEMACE,  para  fins  de  comportar
assistência da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente na
Área de Proteção Ambiental – APA Serra do Saco do Frade e Bastiões no município de
Jaguaribe/ CE.

1.5. APRECIAÇÃO/APROVAÇÃO da solicitação da Superintendência Estadual de Obras
Públicas – SOP de mudança da modalidade de pagamento dos Termos de Compromisso
de  Compensação  Ambiental  –  TCCAs  Nº  03/2018;  Nº  06/2018,  e  Nº  03/2019,  de
Financeira para a Física, visto que foram realizadas obras a favor da Secretaria do Meio
Ambiente – SEMA custeadas pela SOP, e com isso, gera a quitação dos TCCAs acima
citados  bem  como  geração  de  crédito  para  pagamento  de  futuras  Compensações
Ambientais.

2. Apresentação, discussão e votação do Plano de Trabalho 08/2021 referente aos TCCA’s nº
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12/2014 da NOVA VENTOS DE TIANGUÁ NORTE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A e nº 13/2014

da  NOVA  VENTOS  DE  TIANGUÁ  ENERGIAS  RENOVÁVEIS  S.A, para  pagamento  de

Indenização de Desapropriação de terra nua no município de São Gonçalo do Amarante –

CE/  - Praia do Pecém, no valor de R$ 383.915,97 (Trezentos e oitenta e três mil, novecentos

e quinze reais e noventa e sete centavos), na modalidade de compensação financeira.
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