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ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, 2 

Biodiversidade e Serviços Ambientais - FAMC, 3 

realizada no dia 13 de março de 2019.  4 
 5 

Aos treze dias do mês de março de 2019, foi realizada a vigésima reunião ordinária do Forum 6 

Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais – FAMC, no Espaço 7 

Ambiental Tapiri – Sede do IPAAM, com início ás 14h20min., encerrando às 16h30min., onde foi 8 

discutido a seguinte pauta: 1. Abertura e apresentação dos novos Secretários da SEMA; 2. Aprovar 9 

a ata da III reunião ordinária do FAMC, realizada no dia 09 de agosto de 2017; 3. Aprovação do 10 

Calendário para o exercício de 2019; 4. Apresentação da situação atual da Lei de Serviços 11 

ambientais/ Regulamentação; 5. Análise e deliberação da minuta de alteração do Decreto nº. 12 

28.390, que instituiu o FAMC; 6. Composição do Grupo de Trabalho para deliberar sobre a revisão 13 

de regimento interno do FAMC. Estiveram presentes as seguintes instituições e seus 14 

respectivos conselheiros e convidados: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Luis Henrique Piva 15 

(SEMA), Delna Maria Brasil (AAM), Flavio Cordeiro Antony Filho (ADS), Valério Miguel 16 

Grando (ANM), Sergio Roberto Bulcão Bringel (CERH-AM), Dione Nascimento Torquato 17 

(CNS), Charlis Araujo Pinto Junior (DEFESA CIVIL), Luiz Antonio de Araujo Cruz 18 

(EMBRAPA), Juan Mario Guzman Daza (FAEA), Victor Salvati (FAS), Reneé Fagundes Veiga 19 

(FIEAM), Marcelo Augusto dos Santos Junior (FVA), Sergio Sá (ICMBIO), Nadiele Pereira 20 

Pacheco (IDAM), Ronaldo Pereira dos Santos (INCRA), Moacir Alberto Assis Campos (INPA), 21 

Maria da Carmo  Neves dos Santos (IPAAM), Daniel Viegas (PGE), Camila Thais Maués Souza 22 

(SEDUC), Edmar Lopes Magalhães (SEPLANCTI), Renata Leiko Ishida (SEPROR), Ricardo 23 

Luiz Godinho Dallarosa (SIPAM), Thais Rivera Brandão da Cunha (SPF), Renato Ferreira de 24 

Souza (SUSAM/FVS), Francis Wagner Silva Correia (UEA), Kátia Viana Cavalcante (UFAM). 25 

Convidados e Ouvintes: Carlos Aragon (GCF), Zira Moura (Amapá), Vanessa Menezes 26 

(ALEAM), Edheyberg Pereira Gama (SEMA), Gabrielle (SEMA). Instituições ausentes: 27 

CEMAAM, COIAB, CREA, FETAGRI, FOPES, FUNAI, GREENPEACE, GTA, IBAMA, 28 

IDESAM, INMET, IPE, ISA, OAB, SEINFRA, SEMMAS, SETRAB, SUFRAMA, WWF 29 

BRASIL, PERSONALIDADE. O Presidente do FAMC, Eduardo Costa Taveira, deu inicio a 30 

reunião agradecendo a todos que atenderam ao convite de retormada da agenda do Fórum 31 

Amazonense de Mudanças Climáticas – FAMC, falou que a a princípio gostaria de se justificar, 32 

pois terá que se ausentar em razão de uma agenda com o governador. Registrou a presença do Sr. 33 
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Carlos Aragon que é secretário-executivo da força-tarefa dos governadores pelo clima e florestas, 34 

GCF e a Sra. Sira,  Secretária Executiva do Fórum de governadores da Amazônia, então essa é 35 

uma pauta que tem haver com o FAMC, porém, precisa ser gtratado algumas demandas 36 

primeiramente com o governador do Estado. E na sequencia se apresentou para os presentes, 37 

apresentou na ocasião a Secretária Executiva Adjunta Christina Fischer e o Sr. Luis Henrique Piva, 38 

Secretário Executivo da secretaria, e completou dizendo que essa é toda estrutura de gestão que a 39 

secretaria tem, ou seja, uma secretaria executiva e uma secretaria adjunta, e nesse caso específico 40 

a Secretaria Adjunta que é a Secretaria Christina trabalha com a agenda técnica, atividades 41 

finalísticas da secretaria, então, toda a agenda técnica de implementação passar pela a Secretaria 42 

Adjunta e o Luis Piva que cuida da parte administrativa e de novos projetos da Secretaria, então, 43 

é uma dinâmica que está se implementando para que consiga cumprir com as atividades planejadas 44 

e chegar ao final, além disso todas as agendas novas que merecem uma avaliação até chegar na 45 

agenda finalística passam pelo Luis Piva. Sendo assim, essa é uma dinâmica que a Secretaria tem 46 

para atender as demandas e as necessidades do Estado do Amazonas. E mais uma vez deu boas 47 

vindas aos membros do Fórum , falou ainda que, esse é uma pauta que se tem conversado em 48 

especial com o Aragon (GCF), a respeito das mudanças climáticas, com o governo no âmbito 49 

federal e Estadual, da perspectiva da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, o que 50 

se tem trabalhado e falou que fez uma apresentação sobre isso no CEMAAM, que é como integrar 51 

a pauta de mudanças climáticas, conversa relacionadas ao desenvolvimento sustentável, porque 52 

convrsando internamente as discussões sobre as mudanças internacionais e mudanças climáticas, 53 

tem ganhado cada vez mais um contorno de ser uma pauta que desenvolva o desenvolvimento 54 

sustentável, porque só falar na conservaçaõ e preservação sem apresentar alternativas para manter 55 

a viabilidade, de manter florestas, os serviços os ecossistêmicos, agricultura orgânica de Baixo 56 

Carbono, recuperação de áreas degradadas, sem colocar isso em uma agenda que gere renda para 57 

as comunidades, para areas que estão sendo afetadas pelo desmatamento, ao témino de sua fala, o 58 

Presidente Eduardo Taveira, disse que quem irá comandar essa reunião hoje, será o Luis Piva, 59 

assessorado por mim [Glauce] e pelo Francisco, assessor técnico que é o responsável pelo 60 

encaminhamento das demandas que são desdobradas dentro do fórum, e como esse fórum tem um 61 

espirito democrático, todas as demandas partem da composição, dessa forma, pediu que essa 62 

agenda não seja somente da SEMA, mas que seja uma agenda do Governo do Estado, sejam 63 

isntituições públicas, privadas ou organizações não governamentais que compõem esse fórum e a 64 
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SEMA está a disposição para dar o apoio na gestão dessas demandas, para que possa montar uma 65 

estratégia viável de mudanças climáticas, ou mitigação, mas dentro de uma perspectiva de 66 

melhorar a qualidade de vida em especial da população do Estado. Feito isso, passou a palavra 67 

para o Sr. Carlos Aragon, representante do GCF, para falar sobre o que é o GCF e o papel na 68 

organização em especial dos governantes e secretários do meio ambiente na região norte de 69 

trabalhar as mudanças climáticas e gestão de florestas. O Sr. Carlos Aragon, representante do GCF, 70 

explicou o que é o GCF, qual a importância para a região e a importância das parcerias. Após a 71 

fala do Sr. Carlos Aragon, o Presidente Eduardo Taveira, passou a palavra para o Secretário 72 

Executivo do FAMC, para dar continuidade a pauta do dia. O Secretário Executivo do FAMC, 73 

Luis Henrique Piva, deu boa tarde aos presentes e falou que para ele é uma alegria mais uma vez, 74 

poder participar na discussão da agenda de mudanças climáticas no Estado, estabelecido através 75 

do Fórum de mudança climática que começou lá atrás, em sua última passagem pela Secretaria, e 76 

sempre na colaboração de um grupo de discussão para a construção das políticas públicas sempre 77 

foi bastante significativo, e  falou ainda que, aqui é um espaço onde as pessoas trocam idéias 78 

importantes para avançar diante dos desafios enormes que temos no nosso Estado e que tem a sua 79 

colaboração para o Brasil e para o Planeta. Dessa forma, o Estado se esforça para trabalhar a 80 

melhor agenda climática possível, do ponto de vista de  mitigação e adaptação, e explicou que essa 81 

seria a  19ª reunião ordinária,  ressaltando que esse Fórum não se encontra formalmente desde 09 82 

de agosto de 2017, falou que a proposta hoje é de pauta básica, mas funcional para a nossa agenda 83 

e apartir dos encaminhamentos podermos olhar a nossa agenda anual, demostrou a atual 84 

composição do Fórum, explicando da necessidade de se alterar o Decreto de criação do FAMC e 85 

o seu regimento interno. Após manifestações dos Conselheiros quanto a atual composição, o 86 

Secretário Executivo passou a palavra ao Assessor da SEMA, Francisco Itamar, para dar os 87 

esclarecimentos necessários. O Conselheiro Luiz Antonio de Araujo, representante da 88 

EMBRAPA,  questionou porque a EMBRAPA não aparece como membro do FAMC. O Sr. 89 

Francisco Itamar, Assessor da SEMA, falou que essa nova composição e todo esse processo de 90 

alteração do Decreto foi discutido na plenária na reunião passada e inclusive foi deliberado 91 

algumas coisas que já estão nesse processo da apresentação. E com relação a não constar a 92 

EMBRAPA, ele explicou tanto a EMBRAPA como outras instituições não eram membros natos, 93 

e sim participavam apenas da comissão, por esse motivo não aparece nesse composição, porém, a 94 

nova proposta do Decreto sugere que qualquer momento pode ser criado comissões e câmaras 95 
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temáticas de acordo com a demanda do fórum e inclusão de instituições que irão coordenar cada 96 

Câmara. O Secretário Executivo do FAMC, sugeriu que fosse retirado de pauta a aprovação do 97 

Decreto para fazer uma análise sobre a composição. A Conselheira Renée Fagundes, 98 

representante da FIEAM, falou que a epóca questionou o fato da FIEAM não está presente e se 99 

pode perceber que não tem nenhum representante do setor industrial, até porque o representante 100 

oficial do setor industrial é a Federação das indústrias, que  inclusive consta no art. 220 da 101 

Constituição, como composição obrigatória no Conselho Estadual de Meio Ambiente 102 

considerando que a maior atividade econômica do Estado é complicado a indústria não está 103 

presente, sendo assim, defede a permanência da FIEAM. A Conselheira Delna Brasil, 104 

representante da AAM, disse que, não viu a Associação Amazonense dos Municípios – AAM e 105 

que é muito importante a sua participação. O Conselheiro Renato, representante da FVS, falou 106 

que concorda que tenha que haver outra revisão na minuta de alteração do Decreto, pois o eixo 107 

chamado saúde tem muito a contribuir, principalmente porque é uma agenda que é de nosso 108 

interesse, porque querendo ou não causa impactos diretos e indiretos na saúde humana. O 109 

Secretário Executivo do FAMC, Luis Piva, pediu perdão a todos, explicou que não participou 110 

da construção desta minuta. A Conselheira Renée Fagundes, representante da FIEAM, pediu 111 

para constar em ATA a permanência da Federação das Indústrias e Federação do Comércio, porque 112 

junto com agricultura são alguns dos entes listados como membros natos no Conselho Estadual de 113 

Meio Ambiente, que ao seu ver pode-se aproveitar considerando que cada uma representa o seu 114 

setor, sendo assim, gostaria que constasse em ATA também. A Sra. Paula, representante do 115 

IDESAM, falou que foi feita um análise no âmbito da sua instituição e questiou porque as 116 

organizações não-governamentais não estão listadas, assim como as governamentais. O 117 

Conselheiro Marcelo Augusto dos Santos, representante da FVA, falou também revisou a 118 

minuta,  e tem algumas considerações a fazer e alguns termos devem ser substituídos, ainda 119 

encontrou no texto termos antigos. E questionou também sobre a questão da paridade e acredita 120 

que é importante ter os critérios para selecionar os membros, e eles devem ser definidos já no 121 

Decreto e não no regimento interno para poder garantir uma melhor autonomia e uma transparência 122 

na escolha. O Secretário Executivo do FAMC, Luis Piva, disse que, a proposta é suspender a 123 

aprovação da minuta do Decreto para fazer os ajustes necessários e colocar em pauta na próxima 124 

reunião e sugeriu que fosse criada uma comissão para revisar o decreto e o Regimento do FAMC. 125 

A comissão ficou com a seguinte composição: EMBRAPA, UFAM, CERH, UEA, AAM, CNS, 126 
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FIEAM, FAS, FVA, SUSAM/FVS, SEDUC, IDESAM, INCRA E PGE.  A Conselheira Kátia 127 

Viana, representante da UFAM, falou que é importante lembrar, que uma das dificuldades que 128 

o grupo de trabalho estava tendo ultimamente nas reuniões do fórum era a completude do seu 129 

quórum, então, é bom que se tenha isso em mente de que está sendo retomado um espaço 130 

extremamente importante de discussão e que realmente conclua, porque nas discussões quando 131 

estavam nesses momentos de rever as questões do Decreto, aprovar Lei de Serviços Ambientai, as 132 

dificuldades eram o fechamento do quórum, porque às vezes ficavam discutindo mas não 133 

conseguia concluir porque não tinha quórum suficiente. O Conselheiro Ronaldo Pereira, 134 

representante do INCRA, falou que esse GT é unicamente para discutir a composição, pois o 135 

texto do Decreto incluisve já começou a ser discutido na plenária. O Secretário Executivo do 136 

FAMC, Luis Piva, falou que princípio, porém, gostaria de ouvir a plenária se vale a pena fazer 137 

uma análise geral, já que se passaram 01(um) ano e meio. O Conselheiro Ronaldo Pereira, 138 

representante do INCRA, falou que seria importante a plenária decidir qual o objeto desse GT, 139 

para construir já um produto final específico. O Conselheiro Sergio Bringel, representante do 140 

CERH, falou que ainda está na dúvida quanto ao item 4 apresentação da situação da lei de serviços 141 

ambientais e pediu esclarecimentos sobre os itens de pauta em questão. O Secretário Executivo 142 

do FAMC, Luis Piva, esclareceu que o item 4 da pauta é uma política pública vigente que está 143 

em processo de regulamentação, inclusive o âmbito da discussão e aprovação dela foi no Conselho 144 

Estadual de Meio Ambiente - CEMAAM e o que vai ser feito aqui é uma atualização do processo 145 

de regulamentação, esclareceu que para item 6 (seis)acontecer o item 5 (cinco) precisa estar 146 

fechado e validado, então, por esse motivo é que o foco fique na revisão do Decreto com recorte 147 

na revisão da composição, após a aprovação vai ser encaminhado a Casa Civil  e dar-se-á inicio a 148 

revisão do Regimento Interno. O dr. Daniel Viegas, Procurador do Estado, falou que fazendo 149 

uma análise ao teor do Decreto que na verdade não está definido qual é atribuição da comissão, o 150 

Decreto prever o Fórum com participação ampla porque não é um fórum deliberativo e sim um 151 

fórum de debate de política pública construtivo, o Decreto prever a comissão, porém, uma 152 

comissão limitada e não diz qual a atribuição da comissão  e tem ainda previsão de criar câmaras 153 

temáticas, e disse ainda que, esse fórum tem que ser amplo mesmo e com bastante participação, e 154 

direcionamento do fórum, como vai ser presidido ele é presidido pelo Governador ou vai continuar 155 

sendo presidido pelo secretário e que vai dar o direcionamento do fórum vai ser a Secretaria de 156 

Meio Ambiente e a comissão acaba não tendo muita função, pois não tem atribuição definida a lei 157 
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tem que prever a criação de Câmaras Técnicas, para tratar de temas especificos, assim como, 158 

crédito de carbono, por exemplo, a CT irá discutir o crédito de Carbono especificamente, sendo 159 

assim, ressaltou que não os membros desse fórum não devem se ater a questão de assento 160 

participação tem que ser ampla para todo mundo, e na hora que os temas forem pautados 161 

estabelece-se as comissões e por fim sugeriu que o fórum se movimente apartir dos temas que será 162 

debatido e os membros apresentam a proposta para o secretário que apresentará ao CEMAAM.  163 

Feito os esclarecimentos, passou-se para a aprovação da ATA. Passo seguinte, leitura e aprovação 164 

da ATA, na ocasião foi corrigido a numeração d e reuniões onde lê-se “3ª reunião Ordinária”, lê-165 

se-á “ 19ª reunião ordinária”. Feito as correções, a ATA foi aprovada com as devidas alterações. 166 

Passo seguinte, aprovação do Calendário de reunião do FAMC para o exercicio de 2019. Em 167 

processo de votação o calendário foi aprovado com as devidas alterações, e aprovando ainda que 168 

as reuniões aconteçam no horário da tarde. Na sequencia o Secretário Executivo do FAMC, Luis 169 

Piva, passou a palavra ao Assessor da SEMA, Francisco Itamar para fazer a apresentação sobre o 170 

status da Lei de Serviços Ambientais. O Assessor da SEMA, Francisco Itamar, deu inicio a sua 171 

apresentação de forma sucinta. Após apresentação o Secretário Executivo da FAMC, Luis Piva, 172 

esclareceu que o Amazonas faz parte da força-tarefa no fórum de governadores, de clima e 173 

florestas o GCF, junto com o governo do Pará, Acre e alguns Estados Amaricanos em 2008. E essa 174 

estrutura atual do GCF, capitou esse recurso em 2012 na reunião anual que aconteceu na Europa, 175 

fazendo um parentese e um reconhecimento que embora secretaria executiva esteja sendo exercida 176 

pelo Carlos Aragon é importante dizer que o IDESAM foi secretário-executivo da força-tarefa por 177 

muitos anos e fez um trabalho primoroso conduziu um trabalho técnico e de interlocução e 178 

articulação com muita competência. Após as considerações o Secretário Executivo do FAMC, 179 

Luis Piva,  pediu que baseado no item 6 da pauta, fosse confirmado as instituições que parciparam 180 

do GT que irá trabalhar a proposta de Decreto e regimento Interno, e na ocasião foi marcado uma 181 

data para a primeira reunião desse GT, que ficou para o dia 27/03, ás 09h. Após os esclarecimentos 182 

e não havendo mais nada a deliber, o Secretário Executivo do FAMC, Luis Henrique Piva 183 

agardeceu a presença de todos e deu por encerrada a Vigésima Reunião Ordinária do Fórum 184 

Amazonense de Mudanças Climaticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais – FAMC. Eu, 185 

Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora do Fórum Amazonense de Mudanças 186 

Climaticas, Biodiversidade e Serviços Ambientais – FAMC, lavrei a presente ATA com as 187 

assinaturas de todos os presentes.     (aprovada) 188 
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Eduardo Costa Taveira  

Luis Henrique Piva  

Delna Maria Brasil  

Flavio Cordeiro Antony Filho  

Valério Miguel Grando  

Sergio Roberto Bulcão Bringel  

Dione Nascimento Torquato  

Charlis Araujo Pinto Junior  

Luiz Antonio de Araujo Cruz  

Juan Mario Guzman Daza  

Victor Salvati  

Reneé Fagundes Veiga  

Marcelo Augusto dos Santos Junior  

Sergio Sá  

Nadiele Pereira Pacheco  

Ronaldo Pereira dos Santos  

Moacir Alberto Assis Campos  

Maria da Carmo  Neves dos Santos  

Daniel Viegas  

Camila Thais Maués Souza  

Edmar Lopes Magalhães  

Renata Leiko Ishida  

Ricardo Luiz Godinho Dallarosa  
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Thais Rivera Brandão da Cunha  

Renato Ferreira de Souza  

Francis Wagner Silva Correia  

Kátia Viana Cavalcante  

Convidados e Ouvites: 189 

Carlos Aragon (GCF); 190 

Zira Moura (Amapá); 191 

Vanessa Menezes (ALEAM); 192 

Edheyberg Pereira Gama (SEMA); 193 

Gabrielle de Souza (SEMA).  194 

      195 

 196 

                                                                                                        Secretaria Executiva do FAMC. 197 


