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ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 2 

AMBIENTE – CEMAAM, realizada no dia 15 3 

de fevereiro de 2019.  4 

 5 

Aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a 6 

Quinquagésima Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do 7 

Amazonas (CEMAAM), no Espaço Ambiental Tapiri - IPAAM, com início às 08h40min, 8 

encerrando às 12h. onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião com 9 

apresentação dos novos Secretários da SEMA e Diretor-Presidente do IPAAM; 2. 10 

Informações Gerais da Secretaria Executiva do CEMAAM; 3. -  Leitura e aprovação 11 

da ata da 49ª Reunião Ordinária do CEMAAM; 4. Análise e deliberação dos processos 12 

de Autos de Infração distribuídos e analisados pelos conselheiros. Estiveram 13 

presentes as seguintes instituições e seus respectivos conselheiros e 14 

convidados: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Luis Henrique Piva (SEMA), Kelly 15 

Navegante de Melo (AENAMBAM), Fabiola Mendes (ALEAM/COMAPA), Dione do 16 

Nascimento Torquato (CNS), Alice Maria Costa do Nascimento ( CPRM), Eirie Gentil 17 

Vinhote (CREA), Marcelo Garcia (CRBio-06), Luís Antônio de Araújo Cruz 18 

(EMBRAPA), José Nestor de Paula Lourenço (EMBRAPA), Jorge de Souza Lima 19 

(FACEA), Marco Anderson Nogueira Pinheiro (FAEA), Carlos Roberto Bueno (FAS), 20 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Fernando Shoji Junior (FOPES), Ana Cristina 21 

Ramos (FVA), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Evandro Batista Lima (IAAN), 22 

Fernanda Meirelles (IDESAM), Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Basílio Frasco 23 

Vianêz (INPA), Maria Rubia Said (IPAAM), Andrei Sicsu de Souza (FMF), Suelen 24 

Cardoso de Lima (MNRC), David Franklin da Silva Guimarães (MNCR), Robson 25 

Mateus (OAB/AM), Mayara Marcela Assis Vidal e Silva (SEMMAS), Edmar Magalhães 26 

(SEPLANCTI), Malvino Salvador (SEPROR), Francimar Mamed (UFAM) e demais 27 

ouvintes: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), Gabrielle Pires (IPAAM), 28 

Edheyberg P. Gama (SEMA), Thais Brandão (SPF), Daniel Viegas (PGE/AM), Mario 29 

Bastos (IBAMA), . Instituições ausentes: ALEAM/CAAMA, COIAB, FETAGRI, 30 

IBAMA, ICMBio, UEA e SPF. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa Taveira, deu 31 
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início à reunião às 8h40min em segunda chamada com o quórum mínimo, agradeceu 32 

a presença a todos, e deu início a reunião informando sobre a preocupação do 33 

governador com o meio ambiente, terras indígenas e com as populações tradicionais, 34 

e vem investindo para que a SEMA possa estabelecer uma política do Estado que vá 35 

nessa direção de resgatar o Estado como protagonista da política ambiental, em um 36 

sentido obvio de encaminhamento com o governo federal, mas muito mais no sentido 37 

de ajudar o governo federal, na construção dessa legislação, porque conhecemos 38 

melhor nossa região do que quem está em Brasília. Feita essas considerações, o 39 

Presidente se apresentou oficialmente, e na sequencia apresentou o Secretário 40 

Executivo de Gestão da SEMA e do CEMAAM, Luís Henrique Piva, e a Secretária 41 

Executiva Adjunta da SEMA, Christina Fischer.  Na sequência pediu que os ambos se 42 

apresentasse para os conselheiros. Feitas as apresentações o Presidente passou 43 

para a ordem de pauta do dia. Falou que o IPAAM está com um novo Presidente, que 44 

nesse momento não está participando aqui, por que está cumprindo agenda em 45 

Brasília.  Passou então, para as informações da Secretária Executiva do CEMAAM, 46 

onde fez uma apresentação sobre a proposta da SEMA para os próximos 100 dias, 47 

ao final de sua apresentação disse que a apresentação será disponibilizada para 48 

todos os conselheiros. Na sequência passou a palavra a Secretária Executiva 49 

Adjunta, Christina Fischer, que na ocasião falou que, imagina que algumas pessoas 50 

que estão presentes já devem conhecê-la e outras nem tanto, enfim, informou que 51 

está como Secretária Adjunta de Gestão ambiental junto com o Secretário Eduardo 52 

para colocar em prática algumas atividades que a secretaria já vinha desenvolvendo 53 

e que todos os conselheiros acompanhavam mais diretamente outros nem tanto, e 54 

também colocar novas atividades, novas ações em prol de resgatar as atividades que 55 

venham para a conservação ambiental e também de desenvolvimento local 56 

econômico para as populações e convidou aos conselheiros para continuarem 57 

contribuindo como CEMAAM, na construção de políticas públicas ambientais e dizer 58 

que se encontrará com os mesmos conselheiros em outros fórum de discussão, 59 

porque tem outros conselhos no âmbito da SEMA, onde terá articulações importantes, 60 

então, relembrando para que já participa der alguns em paralelo, tem o Conselho 61 
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Estadual de Recursos Hídricos, que se reunirá na semana que vem, o Fórum 62 

Amazonense de Mudanças Climáticas, tem algumas representações aqui presentes 63 

participam, O Conselho Estadual da Reserva da Biosfera, que pretendemos retomar 64 

os trabalhos e o Conselho das populações tradicionais, esse é um conselho que já 65 

tem uma programação definida também, e considerando que cada um desses 66 

conselhos tem uma agenda diferenciada de funcionamento, como por exemplo, o 67 

CEMAAM que é mais constante, sendo uma vez por mês, e os demais nem tanto, e a 68 

expectativa é articular essas agendas em comum, que é importante garantir a 69 

participação nos fóruns de outras secretarias, para fortalecer a política do nosso 70 

Estado de uma maneira conjunta com os conselhos da SEPROR, enfim, pelos 71 

conselhos que são conduzidos pela secretaria de cidadania, justiça e assistência 72 

social, e finalizou sua fala que todos como militantes do meio ambiente, temos o 73 

objetivo de tingir as questões ambientais, e agradeceu o espaço. O Secretário 74 

Executivo, Luís Piva, pediu que eu [Glauce] projetasse a apresentação, mostrando 75 

um balanço que foi feito sobre a estrutura interna do CEMAAM, o qual gostaria de 76 

repassar aos conselheiros. Após a apresentação o Secretário Luís Piva, perguntou se 77 

algum conselheiro gostaria de se manifestar.  A Conselheira representante da FVA, 78 

Ana Cristina Ramos, primeiramente parabenizou aos secretários, por ter aceito o 79 

desafio, nesse momento bem complicado politicamente, esclareceu que está falando 80 

com relação a política nacional, cheio de incertezas, e disse que ambos foram bem 81 

corajosos em aceitar a missão e todo mundo que está aqui, está realmente para 82 

contribuir e é nesse sentido que gostaria de falar algumas questões, e falou que 83 

gostaria muito que o secretário tomasse como prioridade para esse ano o 84 

estabelecimento desses critérios para acesso ao recurso do fundo estadual, que para 85 

ela é um dos pontos que a deixam angustiada, pois acabasse não regulamentando os 86 

critérios e aprovando projetos mesmo assim, que isso é recorrente a anos, sendo 87 

assim, tem que realmente colocar como prioridade e para trabalhar isso, como o Piva 88 

falou que se tem uma lei, na verdade acabou-se retirando do nosso regimento qual é 89 

o papel e o fundamento da Câmara técnica de projetos, e disse ainda, que na ocasião 90 

foi contra. Dessa forma, se tem uma previsão, porém não detalhou exatamente qual 91 
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o papel da câmara, houve uma discussão na câmara do tipo [“a gente analisa, ou 92 

analisa e fiscaliza os projetos”], sendo assim, pensa que tem discussões que precisa 93 

- se aprofundar com relação ao papel da câmara de projetos e na sequencia definir 94 

quais são os parâmetros de aprovação e aproveitou para dizer que precisa ser 95 

estabelecido prioridades políticas e para ela estes projetos que acessam o recurso 96 

tem que está em consonância com essas prioridades políticas que o conselho 97 

estabelece, disse que no seu ponto vista não é todo e qualquer projeto, porém, os que 98 

forem aprovados tem que estar em total sintonia com as prioridades estabelecidas 99 

para as políticas, e se dispôs mais uma vez, dizendo que com certeza a Câmara de 100 

projeto e de assuntos jurídicos, também tem isso como uma missão para esse ano, e 101 

gostaria de colocar isso como prioridade. Falou ainda que, outra questão é colocar 102 

esse espaço, como um espaço para discutir as questões fundamentais, claro que se 103 

tem que discutir e aprovar processos, mas vamos aproveitar também para 104 

compartilhar, o que estamos fazendo, discussões das políticas públicas, porque 105 

ficamos muito preocupados com os processos e perde a oportunidade, estando tantas 106 

organizações e secretarias juntos de discutir a política. Na ocasião sugeriu que, após 107 

a aprovação das atas fosse resgatado todas as pendencias que ficaram do ano 108 

passado, pois se dá uma sugestão e se esquece de trazer o resultado, pois lembra 109 

que vários conselheiros deram sugestões interessantes e que foi deixado para trás, 110 

diante disso, sugeriu que fosse feito um resumo ou planilha com os encaminhamentos 111 

passados, com data de quando será encaminhado do último ano para ver o que ficou 112 

pendente, ao final da sua fala desejou sucesso a todos. O Presidente do CEMAAM, 113 

Eduardo Taveira, falou que quanto a isso, pé algo que já havia conversado com o 114 

Piva, e estava até lembrando, que obviamente que a ata é um instrumento importante 115 

do ponto de vista de registro, e sempre acompanhou que é um pouco prática do ponto 116 

de vista do acompanhamento, falou que concorda com a sugestão da Conselheira 117 

Ana Cristina, e falou para mim [Glauce] estabelecer que cada ata tenha um resumo 118 

executivo com os encaminhamentos, quem fez? O Que foi? E prazo para dar resposta. 119 

E quando os conselheiros receberem a ata receberem a planilha com as informações. 120 

A Conselheira representante da FVA, Ana Cristina Ramos, falou ainda que ela foi 121 
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uma das pessoas que sugeriu que as reuniões fossem realizadas nesse espaço, 122 

porém, particularmente se sente incomodada com tanta gente sentada nas laterais, e 123 

sugeriu que fosse disponibilizada mais mesas para atender as necessidades, para 124 

que tenha um formato todo mundo um olhando para o outro. O Secretário Executivo 125 

do CEMAAM, Luís Piva, falou que isso foi uma coisa que também chamou a atenção 126 

dele e do Presidente Eduardo, e se comprometeu para a próxima reunião fazer uma 127 

configuração melhor e desde já pedindo desculpas aos conselheiros que estão na 128 

lateral. A Conselheira representante da FIEAM, Renée Fagundes Veiga, deu bom 129 

dia a todos e falou que primeiramente gostaria de parabenizar novamente, mas agora 130 

em público o Secretário Eduardo Taveira e o seu amigo competentíssimo profissional 131 

Piva, disse que tem visto com muito bons olhos as linhas de atuação que a nova 132 

gestão vem imprimindo para o nosso meio ambiente em geral, falou que já conversou 133 

com o Secretário Taveira e mais uma vez se coloca à disposição completamente, a 134 

Federação da Indústrias também como já vem se colocando, porque o Governo 135 

Wilson Lima tem mostrado muita preocupação em resolver alguns assuntos até 136 

sensíveis que causam algum desgaste político, mas que eles entendem que é 137 

prioridade para o nosso Estado avançar, então com relação a essa questão deixou 138 

claro aos secretários que eles terão o apoio incondicional da federação das Industrias 139 

se for em prol do Estado certamente. E com relação a Câmara técnica de projetos, 140 

relembrou que a Ana tem razão, o tribunal de contas já questionou diversas vezes as 141 

gestões passadas quanto não a utilização do recurso do fundo, no entanto se tem a 142 

dificuldade, que estava anteriormente, por não ter a regulamentação dessa câmara 143 

técnica de definição de como seria o acesso desses projetos e depois com a alteração 144 

da Lei do CEMAAM, tiveram uma dificuldade mais grave ainda, que é o fato de que 145 

não tem como acessar nesse momento recurso do FEMA, foi colocada em reunião 146 

que a forma como saiu na lei, não está juridicamente aceitável, e não se recorda se já 147 

foi colocado nessa plenária om parecer da PGE, porque tanto ela quanto a Mayara 148 

levantou umas questões passadas, que ambas não concordavam com a forma como 149 

estava descrito na Lei, como o funcionamento do fundo, não concordavam que o fundo 150 

seria regulamentado pelo regimento interno e se opuseram a isso e na ocasião foi 151 
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sugerido que se consultasse a PGE, a consulta já retornou com a resposta e a PGE 152 

entendeu da mesma forma que as mesmas. Sendo assim, deverá ser feito outro 153 

trabalho na alteração da Lei para que possa funcionar, e sugeriu ainda que utilize 154 

como base o Fundo municipal e a Mayara podem ajudar nessa questão, por conhecer 155 

os problemas práticos que eles sofrem no município, inclusive com a fiscalização dos 156 

órgãos de controle para evitarmos que tenham o mesmo problema aqui, até porque o 157 

ordenador de despesa diferente do que está na Lei, porque ela é contra, ainda que o 158 

particular da forma como está na Lei, ele acabe tendo a característica de ente público, 159 

mas não ver possível e minimamente possível justificável que um particular assine 160 

qualquer tipo de autorização para ordenação de despesas e não ver onde 161 

juridicamente pode ser amarrado isso, e de antemão diz que nessa configuração ela 162 

se recusa completamente a participar de qualquer coisa envolvendo o fundo porque 163 

tem certeza que vai dar problema. Outro ponto colocado pela conselheira Renée é a 164 

questão da logística reversa que é uma questão prioritária para a indústria, e o impacto 165 

que isso tem não só na economia, mas também no meio ambiente, sugeriu começar 166 

com as garrafas pet que são um problema recorrente não só no Amazonas, mas a 167 

nível Brasil e gostaria colocar a sugestão de que a politica nacional de resíduos 168 

sólidos, ela estipula uma responsabilidade compartilhada entre poder publico, 169 

usuários e as indústrias, então por ser uma gestão compartilhada, e entende que 170 

deverá ser criado um Grupo de Trabalho especifico para identificar os problemas da 171 

logística reversa no Estado, para poder analisar também os acordos setoriais que 172 

estão sendo discutidos a nível nacional e mesmo talvez trabalhar algum outro tema, 173 

até para fazer um acordo setorial estadual que temos competência para isso também 174 

pela politica nacional, dentro do nosso Amazonas e tentar minimizar os impactos, 175 

nesse trabalho conjunto. E por último falou que está muito feliz com a prioridade que 176 

foi colocada a politica de meio ambiente e como pessoa desde os 13 anos militar na 177 

causa dos animais, da fauna, e hoje ouviu o Secretário Eduardo Taveira falando que 178 

isso vai ser uma prioridade é um motivo de orgulho muito grande é uma alegria 179 

imensa. Na sequencia o Secretário Executivo, Luís Piva, deu continuidade informando 180 

que como serão reunidas todas as câmaras técnicas para uma conversa sobre 181 
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elaboração de calendários e as entregas do ano, sugeriu então que na próxima 182 

reunião, fosse dado um retorno do que foi colocado pelas conselheiras, assim como 183 

a revisão de tudo que seja necessário, para que possa em última instância acessar os 184 

recursos do fundo, para implementar os projetos, seja a Câmara Jurídica, seja a 185 

Câmara de  criação dos critérios para Projetos, e a criação do GT sugerido pela 186 

Conselheira Renée, sendo assim, a secretaria faz essa interlocução e faz uma 187 

proposta e devolve na próxima reunião. O Conselheiro representante da UFAM, 188 

Francimar Mamed, falou que só gostaria de lembrar que o Município de Manaus já 189 

tem o seu código ambiental desde 2001, até hoje não temos uma consolidação dessa 190 

Legislação ambiental para o Estado do Amazonas, disse ainda que faz parte da 191 

Câmara Técnica Jurídica e quer lamentar, que se quer essa câmara jurídica foi 192 

consultada por alguém, ou uma instituição, que não sabe quem estava realizando 193 

estudos para as alterações, dessa consolidação da Legislação ambiental do 194 

amazonas, os processos fala por si, há fragmentos em processos de autos de 195 

infração, quando convém ou não recorrer ao decreto federal, o que devemos utilizar 196 

para resolver a questão, e precisa-se priorizar essa consolidação dessa legislação da 197 

forma como ela deveria ser encaminhada, na câmara técnica jurídica e não foi, mas 198 

ele faz um apelo para que retome toda essa discussão, pois em alguns momentos, 199 

alguém toca no assunto e depois esses encaminhamentos acabam esquecidos, muita 200 

ata que se tem pedindo essas providencia, e pediu que fosse colocado como 201 

prioridade, porque precisa - se ter mais segurança na hora de decidir sobre os 202 

processos administrativos que passam por esse conselho, é preciso ter consciência 203 

que esses processos administrativos não se encerram uma boa parte deles aqui, eles 204 

tem repercussão criminal, na área cível e alguns vão para justiça comum e os 205 

conselheiros precisam ter segurança, e na ausência da estadual é claro que vale a 206 

federal, mas tem gente que tem um entendimento contrário e diverge, sendo assim, 207 

vamos ver se agora, não sabe como anda o estudo que foi contratado dessa 208 

negociação ou desse trabalho que foi ou está sendo elaborada, a única coisa que 209 

sabe dizer é que a Câmara técnica jurídica sequer foi consultada sobre algo que é 210 

pertinente a câmara jurídica e deveria ter sido consultada no mínimo a câmara técnica 211 
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jurídica e seus membros, pelo conjunto do CEMAAM tem totais condições de elaborar 212 

essa consolidação, sem necessidade de contratar qualquer outra coisa. O Presidente 213 

do CEMAAM, Eduardo Taveira, agradeceu e falou que é extremamente relevante, 214 

falou que teve ciência desse estudo ainda na época em que ele estava no CEMAAM, 215 

quando chegou à secretaria fez uma solicitação formal ao jurídico para resgatar como 216 

está o processo, de toda maneira de como o processo foi encaminhado, e o pedido 217 

foi que o jurídico pudesse fazer toda uma avaliação do produto separar os temas para 218 

pudéssemos trazer para discussão e ele só consolidará o documento final depois de 219 

passar obviamente pela avaliação de cada um de vocês, por isso desde o início já 220 

assumi a responsabilidade de entender o que foi contratado, a entrega que foi feita, 221 

pois ele tem que ter segurança na entrega se está dentro daquilo que foi colocado no 222 

contrato, e assim que tiver o parecer jurídico dos itens, que obviamente vai trazer para 223 

dentro do CEMAAM, nas suas respectivas câmaras para avaliação do trabalho antes 224 

de qualquer andamento e qualquer publicação da lei. A conselheira representante da 225 

SEMMAS, Mayara Vidal, complementou a fala dos que os conselheiros anterior 226 

falaram, dizendo que desde o ano passado ela pediu a presença do jurídico da SEMA 227 

e do IPAAM nas reuniões do CEMAAM, e na verdade o seu entendimento é um pouco 228 

diferente, pois acha que eles deveriam ter assento no conselho, inclusive na legislação 229 

tem um entendimento diferenciado, mas como vai ser alterado a legislação, podem 230 

voltar a discutir isso, diferentemente do que acontece no município, a PGM que é o 231 

advogado do prefeito, ele tem assento no conselho, a PGE não tem assento aqui e o 232 

conselho está muito distante da PGE, falou ainda, tem o conselho teve problema com 233 

a primeira minuta da legislação, com um parecer que beirou a grosseria, mas vou 234 

dado margem para isso, o segundo parecer da PGE que é sobre o fundo que havia 235 

discordância, foi diferente do que a Câmara técnica jurídica pensava, mas sempre a 236 

PGE muito distante da SEMA e do IPAAM, porque eles executam o que se decide 237 

aqui, nos processos ou recursos de multas que são analisados aqui, então no seu 238 

entendimento o jurídico IPAAM e jurídico SEMA tem que está mais próximo do 239 

conselho e fazendo parte das reuniões do conselho, porque tudo que se decide são 240 

eles que vão executar, dessa forma, tendo o conhecimento do que acontece no dia a 241 
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dia, facilita a nossa discussão e execução por parte deles. O Presidente do 242 

CEMAAM, Eduardo Taveira, agradeceu desde já a presença do Procurador Geral do 243 

Estado, o Dr. Daniel Viegas, e acha que é muito bem vida a ponderação e não quer 244 

entrar na questão que foi tudo feito de madeira errada, mas pede um pouco de 245 

paciência porque ele está também analisando os itens que estão sendo analisados e 246 

obviamente tudo que passa por determinações que tem impacto e relevância para o 247 

CEMAAM, o CEMAAM será a instância que terá a tomada de decisão mesmo se for 248 

preciso analisar a configuração do conselho, lembrou ainda que a legislação que 249 

alterou a quantidade de membros do conselho ela foi fundamentada, pois todos 250 

sabem da dificuldade que estava tendo de ter quórum, então é fundamental que tenha 251 

alguns ajustes, mas a premissa não foi simplesmente diminuir, foi sim dar mais 252 

agilidade ao processo e com isso todos, inclusive ele na época em que ele estava 253 

como conselheiro foi favorável a essa mudança, mas no ponto especifico com relação 254 

aos componentes como a PGE e outras instâncias que está sendo avaliada acha que 255 

vale a pena ser revisto. Em seguida concedeu a palavra ao Procurador Geral do 256 

Estado. O Procurador Geral do Estado, Dr. Daniel Viegas, se apresentou aos 257 

conselheiros, falou que a partir de janeiro assumiu a procuradoria do Meio ambiente 258 

e nos últimos sete anos ele trabalhou na procuradoria do fundiário, já acompanhava 259 

muito as questões ambientais e agora está no meio ambiente e algumas questões 260 

fundiárias vieram com ele, que ele está acompanhando essa primeira reunião do 261 

CEMAAM, mas que vai participar de todas, porque acha que atuação da procuradoria 262 

tem que ser preventiva, e um procurador do Estado tem que participar da construção 263 

das politicas publica também, não ter que ficar só fazendo contestação na justiça, 264 

então a ideia que ele participe e quer estabelecer um dialogo com todo mundo, falou 265 

que a PMA está aberta também para receber quem quer que seja, para trocar uma 266 

ideia ou conversar, e construir junto essas soluções, porém não acha necessário ter 267 

assento no conselho para poder participar, é um compromisso dele de estar 268 

acompanhando. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, agradeceu 269 

novamente a presença do Dr. Daniel, e falou que sabe do desafio que ele tem em 270 

assumir a secretaria, mas ele não assumiria se não tivesse diante de uma proposta 271 
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de atuação com o entendimento e a fala do Dr. Daniel só consolida a perspectiva de 272 

trabalho que vem sendo imprimida pelo Governo do Estado do Amazonas desde o 273 

primeiro dia de clareza e transparência, de trabalhar em conjunto para que as politicas 274 

publicas sejam de fato efetivas e que os conselheiros iram ouvir isso não só da PGE, 275 

não só da SEMA, mas de todos os secretários, para quem já teve contato com o 276 

governador sabe como é a disponibilidade e o modo como fazer o atendimento as 277 

instituições e ao público de maneira gerais, nisso os conselheiros tem toda liberdade 278 

de cobrar, porque quem conhece ele não assumiria um papel que fosse pautado pela 279 

arrogância ou pelo descredito, se não for para trabalhar em conjunto para avançar, 280 

não seria um lugar em que ele se sentiria a vontade de estar, agradeceu e falou que 281 

o só o que representa essa estrutura que o governador tem montado dentro das 282 

secretarias. A Conselheira representante do IPAAM, Mara Said, saudou a todos e 283 

pediu desculpas pela ausência do Presidente do IPAAM, e falou que quanto a questão 284 

que a conselheira Renée coloca sobre a política nacional de resíduos sólidos e política 285 

reversa, na verdade é mais ou menos resgatar o que já tinha sido feito anteriormente, 286 

não colocar em cheque o que está acontecendo, lembrou que o FOPES é um fórum 287 

que se discutiu plenamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos junto com os 288 

municípios inclusive, sendo assim, é muito válido resgatar alguma coisa que tenha 289 

avançado e nesse momento trazer um pouco para o CEMAAM, não deixa o que foi 290 

feito se dissipar porque um trabalho bem concreto em alguns municípios e agradeceu 291 

ao Dr. Daniel pela proximidade da PGE com os órgãos ambientais. O Conselheiro 292 

representante da FAS, Carlos Bueno, falou que iria aproveitar que a secretaria está 293 

se apresentando e o que foi comentado aqui, todos sabem que o Eduardo veio da 294 

FAS, durante cinco anos trabalhou na FAS que é uma organização que trabalha com 295 

transparência, principalmente a questão de indicadores, falou ainda que gestão é uma 296 

coisa fantástica e sabemos que existe uma grande diferença entre governo e não 297 

governamental, mas certamente o Eduardo vai trazer esse outro olhar, elogiou o 298 

trabalho realizado por mim [Glauce], mas a ideia de ter o desdobramento de cada 299 

ação, como quem faz o quê? O que faz? E qual prazo? É importantíssimo para dar 300 

eficiência as demandas do conselho. A Conselheira representante do GTA, 301 
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Adenilde Almeida, parabenizou os secretários falou que o caminho é esse, o primeiro 302 

passo foi dado e gostaria que ficasse bem registrado, que é o momento e deve ser 303 

continuado, embora tenha sido um primeiro momento apresentando alguns detalhes, 304 

mas isso aí depois pode-se conversar pessoalmente e dá melhores sugestões. E a 305 

questão de retomar as agendas dos conselhos é muito importante, assim como o 306 

conselho de energia que está parado a bastante tempo, o de recursos hídricos que 307 

teve sua última reunião em agosto de 2018, ou seja, teve uma descontinuidade. 308 

Sugeriu ainda que os conselhos conversem entre si, pois tudo que acontece dentro 309 

de um conselho, às vezes tem influência em outro e seria interessante criar um 310 

encontro desses conselhos e fazer o intercâmbio entre os conselhos. Na ocasião o 311 

Secretário Executivo, concedeu a palavra ao representante da Associação dos 312 

Servidores do IPAAM. O representante dos servidores do IPAAM, o Sr. Arivam, 313 

comentou sobre a fala da Conselheira Renée, falou que quem executa o 314 

desenvolvimento sustentável é os servidores do IPAAM, e que não viu a valorização 315 

do servidor e que o IPAAM aumentou sua arrecadação e o salário do servidor está 316 

totalmente defasado com 40% de perda da garantia de compra, tem pessoas dentro 317 

do órgão precisando se aposentar e não se consegue avançar nisso, então essa 318 

preocupação ele gostaria de trazer para esse conselho falou também que no mês de 319 

maio será a data base dos Servidores e talvez eles fiquem de fora, e que valorizar o 320 

meio ambiente é valorizar seus servidores. O Presidente do CEMAAM, Eduardo 321 

Taveira, falou que apresentou ao governo a apresentação dos riscos dos 100 dias do 322 

governo foi feita a divulgação para imprensa e se forem vê lá, os riscos que foram 323 

apresentados está na publicação na SEMA na parte de Meio Ambiente está o aumento 324 

do desmatamento e na mesma proporção a defasagem do salário dos Servidores do 325 

IPAAM. Disse ainda que, está registrado no documento que foi encaminhado da 326 

transição na qual ele fez parte que o Israel a época ajudou e foi incorporado dos 327 

documentos que vocês entregaram na reunião em que participou, junto com Luiz 328 

Castro e algumas Organizações e isso está registrado dentro dos cem dias com uma 329 

preocupação, é óbvio que todos nós sabemos dos desafios que o Governo do Estado 330 

está tendo do ponto de vista de recursos para fazer, isso não quer dizer que as 331 
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solicitações ou demandas não são justas e urgentes, que ele as considero urgentes e 332 

obviamente vai conversar com o Juliano por entender que essa é uma questão 333 

importante [pediu desculpas por se alongar], mas que essa primeira reunião 334 

importante para se estabelecer algumas questões, pois até o ano passado o 335 

IPAAM/SEMA tinha um só representante, que era secretário e diretor-presidente ao 336 

mesmo tempo e foi pedido ao governado para não juntar os dois órgãos, foi 337 

apresentado uma justificativa e ela aceitou. Feito as considerações, o Secretário 338 

Executivo, Luis Piva, deu continuidade à pauta falou que chegou a secretaria 339 

executiva do CEMAAM, um oficio encaminhado pela ADS, solicitando o reingresso no 340 

CEMAAM, informou que a Lei precisa ser reformulada, só então será analisado os 341 

pedidos de reingresso de qualquer instituição. O Conselheiro representante da 342 

SEPROR, Malvino Salvador, falou que verdade essa argumentação da reformulação 343 

foi porque o conselho do Estado Amazonas era considerado um dos maiores do Brasil 344 

em termos de número de instituições, composto por 48 participantes e além disso nós 345 

tínhamos um problema de ausências frequente de instituições que não participavam, 346 

temos que cumprir o que diz a lei se não participa perde o assento e coloca outra no 347 

lugar, isso nunca foi e no gráfico demostra quantas instituições ali não cumpriram ou 348 

não estiveram presentes dentro daquilo que está estabelecido, então essa redução 349 

que foi a ideia do secretário anterior seria reduzir para um pouco mais de 20 350 

instituições, e se vai fazer uma revisão então talvez fosse importante fazer essa 351 

revisão inclusive verificando quem são esses ausentes e nessa revisão substituir não 352 

esquecendo que essa composição é paritária. Continuando o Secretário Executivo 353 

Luis Piva, falou sobre o próximo informe, que trata sobre uma demanda que foi 354 

apresentado ao Conselho pelo Professor Paulo Andrade, UFAM, sobre alteração na 355 

Resolução CEMAAM nº 25, e que  ele conversou com a Secretária Cristina Fischer e 356 

vai passar a palavra para ela porque tem algumas ponderações e embora tenha sido 357 

feito uma nota técnica em relação à demanda e embora tenhamos solicitado o parecer 358 

do Conselheiro Marcelo sobre o assunto existe ainda necessidade de uma discussão 359 

um pouco mais aprofundado na câmara técnica. A Secretaria Adjunta da SEMA, 360 

Cristina Fischer, falou que a ideia é que nós possamos fazer esta checagem com 361 
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relação ao que pede a legislação para não ter nenhum problema, e isso depois será 362 

discutido posteriormente com o próprio conselho, depois que for discutido na Câmara 363 

técnica e trazer para vocês com respaldo maior face a execução desses projetos 364 

dentro da Unidades de Conservação e assim ter todo o suporte jurídico que nos 365 

ampara, e como são projetos importantes dentro das unidades de conservação,  é 366 

preciso fazer dentro da prerrogativa Legal um estudo com afinco direitinho, no que 367 

reza a legislação para não ter nenhum conflito lá na frente, então a ideia é pedir um 368 

prazo para o conselho, para poder fazer esse estudo externamente se todos 369 

concordarem, assim é feito um parecer técnico, apresenta a Câmara Técnica e traz 370 

para o Conselho. Na ocasião foi concedido espaço ao Professor Paulo Andrade, para 371 

que o mesmo pudesse fazer alguns esclarecimentos sobre sua solicitação. Feito os 372 

esclarecimentos. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, falou que irá 373 

encaminhar para a câmara temática estabelecer o prazo e retomar, perguntou se 374 

todos estavam de acordo, não houve discordância. O Secretário Executivo, Luis 375 

Piva, passou para o item 4 da pauta que trata sobre a atualização dos representantes 376 

do CEMAAM, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH. O Secretário 377 

Executivo, Luis Piva, explicou que o CEMAAM possui assento no CERH, e que 378 

assim como aqui no CEMAAM e em função da atualização que está sendo feita lá, foi 379 

solicitado a indicação dos representantes [titular e suplente]. Na ocasião perguntou a 380 

mim [Glauce] quem era os representantes, onde eu informei que o titular era o Hugo 381 

Galucio da CPRM e a sua suplente a Katia Viana da UFAM, sendo que o Hugo não 382 

fazia mais parte desse conselho, esclareceu também que os indicados irão 383 

representar o CEMAAM, e não a sua instituição de origem. O Presidente do 384 

CEMAAM, Eduardo Taveira, perguntou se há alguém que se coloca à disposição 385 

para representar o CEMAAM dentro do Conselho de recursos hídricos? Informou 386 

ainda que, o ideal é que seja um representante que não faça parte do CERH. Feita as 387 

indicações, foram definidos como representantes do CEMAAM, a FAS, na pessoa do 388 

conselheiro Carlos Bueno e AENAMBAM, na pessoa da conselheira Kelly 389 

Navegantes, sendo AENAMBAM titular e FAS como suplente. Não havendo mais 390 

manifestações, o Presidente colocou para votação da plenária, sendo aprovada por 391 
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unanimidade. Próximo ponto de pauta, leitura e aprovação da ata da 49ª Reunião 392 

Ordinária do CEMAAM. Não havendo manifestação, considera-se a ata APROVADA. 393 

Passo seguinte, análise e deliberação dos processos de Autos de Infração distribuídos 394 

e analisados pelos conselheiros.  O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, 395 

antes de iniciar o julgamento dos processos falou que notou um grande gargalo do 396 

CEMAAM inclusive ele notou que nesse tempo a demora é muito grande do retorno 397 

de quem está com os processos, tem conselheiros que está com processo e em 398 

alguns casos há seis meses e essa é a sua preocupação, pois alguns deles podem 399 

inclusive favorecer a pessoa que ocorreram em ilícitos e por causa da demora foi 400 

prescrito trazendo assim um grande dano e espera que com o novo Regimento se 401 

tenha mais cuidado e que além do que está escrito na letra da lei o cuidado pessoal e 402 

o compromisso que tem que ter com a análise desses processos. Esclarecido os fatos, 403 

passou-se para a relatoria do primeiro processo. Processo nº. 3459/T/12, 404 

interessado: Valdir Rodrigues Barbosa – ME; Infração: Por realizar a queima de 405 

resíduos provenientes do processo produtivo, descumprindo a restrição/condicionante 406 

nº 8 da L.O. nº 578/11. Multa: R$ 10.000,00 (Dez mil reais). Relatora: Adenilde 407 

Almeida (GTA). Voto da Relatora: opinou pela condenação do ora acusado pela 408 

prática de queima de resíduos provenientes do processo produtivo. Assim entendendo 409 

este órgão Consultivo por manter a condenação constante no auto de infração, tendo 410 

em vista as provas colhidas e presente neste auto de fls. 7 a 10, em contrapartida, 411 

não há nada apresentado pelo acusado que possa modificar, extinguir ou até mesmo 412 

atenuar a sua defesa. Na sequencia o Presidente colocou em votação, sendo 413 

aprovado o voto da relatora com 22 votos a favor, sem contrário ou abstenções. 414 

Processo nº. 1503.003633.2016, Interessado: SEMPAB - Secretaria Municipal de 415 

Produção e Abastecimento. Infração: Por deixar de atender integralmente a 416 

notificação nº. 040514/15-GEFA, visando a adoção de medidas de controle relativas 417 

ao lançamento e disposição de resíduos sólidos e líquidos na feira da Panair. Multa 418 

aplicada: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Relator: Basílio Vianês (INPA). Voto do 419 

Relator: Voto pela manutenção da multa. Na ocasião o relator falou ainda que, no 420 

processo foi citado um outro auto de infração no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 421 
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reais), no que tudo indica que seja parte desse mesmo processo. O conselheiro relator 422 

falou que na reunião passada foi solicitado a secretaria executiva do CEMAAM, que 423 

realizasse uma consulta ao IPAAM, afim de identificar esse outro auto de infração. 424 

Após esclarecimentos, o Presidente colocou para apreciação dos conselheiros. A 425 

Conselheira representante da FIEAM, Renée Veiga, pediu vistas ao processo. 426 

Processo nº. 3464/T/11, Interessado: Construtora Capital S/A. Infração: Por infringir 427 

o disposto no art. 43 do decreto federal 6.514/08, por danificar florestas ou demais 428 

formas de vegetação natural, ou utiliza-las com infringência das normas de proteção 429 

em área considerada de preservação permanente, quando aterrou APP compondo 430 

buritizais. Multa aplicada: R$ 20.000,00 (Vinte mil reis) conforme art. 3º inciso II, do 431 

decreto 6.514/2008. Relatora: Fabiola Mendes ( ALEAM/COMAPA). Voto da relatora: 432 

submeto à apreciação dos membros do CEMAAM, em grau de Recurso 433 

Administrativo, a) o reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento de 434 

apuração do Auto de Infração n. 004204/2011 paralisado por mais de três anos, 435 

pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício, nos 436 

termos do Art. 21, § 2o do Decreto 6.514/2008; b) apuração de responsabilidade 437 

funcional do servidor que deu causa a prescrição. Votando ao final pelo Arquivamento 438 

do processo. Na sequencia o Presidente colocou em votação, sendo aprovado o voto 439 

da relatora com 21 votos a favor, sem contrário ou abstenções. Processo nº. 440 

1503.0003969.2016, interessado: SEMINF - Secretária Municipal da Infraestrutura. 441 

Infração: por não cumprir as condicionantes nº 07 e 10 da Licença de Operação nº 442 

097/14, infringindo, portanto, om artigo 54, § 2º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, 443 

combinado com o Art. 66, inciso II do Decreto Federal nº 6.514/08. Multa aplicada: R$ 444 

10.000,00 (dez mil reais). Relator: Dione do Nascimento Torquato (CNS). Voto do 445 

relator: Em análise aos autos, considerando a tipificação da infração, e a 446 

argumentação da autuada, somos pela manutenção do auto de infração nº 008583/16 447 

- GEPE/IPAAM, de 11/03/2016. Na sequencia o Presidente colocou em votação, 448 

sendo aprovado o voto da relatora com 20 votos a favor, sem contrário e 01 449 

abstenções. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa Taveira, agradeceu a todos 450 

pela presença e deu por encerrada a Quinquagésima Reunião Ordinária do CEMAAM. 451 
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Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora do Conselho Estadual de 452 

Meio Ambiente – CEMAAM, lavrei a presente ATA com as assinaturas de todos os 453 

presentes.   454 

Eduardo Costa Taveira   

Luis Henrique Piva   

Kelly Navegantes de Melo   

Fabiola Mendes   

Dione do Nascimento Torquato  

Alice Maria Costa do Nascimento   

Eirie Gentil Vinhote   

Marcelo Garcia  

Luís Antônio de Araújo Cruz   

José Nestor de Paula Lourenço  

Jorge de Souza Lima   

Marcos Anderson Nogueira Pinheiro  

Carlos Roberto Bueno  

Renée Fagundes Veiga  

Fernando Shoji Junior   

Ana Cristina Ramos   

Adenilde Pinto de Almeida  

Evandro Batista Lima   

Fernanda Meirelles   
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Ronaldo pereira santos  

Basílio Frasco Vianês  

Maria Rubia Said   

Andrei Sicsu de Souza  

Suelen Cardoso de Lima   

David Franklin da Silva Guimarães  

Robson Mateus   

Mayara Marcela Assis Vidal e Silva  

Edmar Magalhães  

Francimar Mamed  

Ouvintes presentes: 455 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) 456 

Gabrielle Pires (IPAAM) 457 

Edheyberg P. Gama (SEMA)  458 

Thais Brandão (SPF) 459 

Daniel Viegas (PGE/AM) 460 

Mario Bastos (IBAMA), 461 

                                                                       462 

        463 

                                                                      Secretaria Executiva do CEMAAM.  464 


