
 

ATA DA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

CEMAAM, realizada no dia 15 de março de 3 

2019.  4 

Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a 5 

Quinquagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do 6 

Amazonas (CEMAAM), no Espaço Ambiental Tapiri - IPAAM, com início às 09h, encerrando às 7 

11h30min. onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião com apresentação 8 

dos novos Secretários da SEMA e Diretor-Presidente do IPAAM; 2. Informações Gerais da 9 

Secretaria Executiva do CEMAAM; 3. -  Aprovação do Calendário de reunião das Câmaras 10 

Técnicas do CEMAAM; 4. Apresentação do Instituto de Proteção Ambiental, sobre 11 

procedimentos de processos demandados ao CEMAAM; 5. Análise e deliberação dos 12 

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

presentes as seguintes instituições e seus respectivos conselheiros e convidados: Eduardo 14 

Costa Taveira (SEMA), Luis Henrique Piva (SEMA), Fabricia Arruda Moreira Amazonas 15 

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

do Nascimento Torquato (CNS), Marcelo Garcia (CRBio-06), Luís Antônio de Araújo Cruz 17 

(EMBRAPA), Juan Mario Guzman Daza (FAEA), Carlos Roberto Bueno (FAS), Renée Fagundes 18 

Veiga (FIEAM), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), André Luiz Menezes Vianna (IDESAM), 19 

Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Basílio Frasco Vianêz (INPA), Juliano Marcos Valente de 20 

Souza (IPAAM), Samya de O. Sanches (IPAAM), Jossandra Alves Damasceno (FMF), Suelen 21 

Cardoso de Lima (MNRC), Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM), Francisco de Assis Souto 22 

(SPF), José Sandro da Mota Ribeiro (SEPLACTI), Edmar Magalhães (SEPLANCTI), Malvino 23 

Salvador (SEPROR), Maria da Glória Gonçalves Melo (UEA), Francimar Mamed (UFAM) e 24 

demais ouvintes: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), Gabrielle Pires (IPAAM), 25 

Edheyberg P. Gama (SEMA), Clemerson de Sales (SPF), Daniel Viegas (PGE/AM), Vanessa 26 

Menezes (ALEAM/CAAMA), Ariavan Reis (IPAAM. Instituições ausentes: ALEAM/CAAMA, 27 

COIAB, CPRM, CREA, FACEA, FETAGRI, FVA, IBAMA, ICMBio, INCRA e SEMMAS. Instituições 28 

com ausência justificada: FOPES, IAAN. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Costa Taveira, 29 



 

saudou a todos os conselheiros pediu para que os conselheiros levantassem suas plaquinhas 30 

para proceder a segunda chamada e pediu que fosse realizada a contagem, nesse momento 31 

informou que haviam 18 conselheiros e segundo Regimento interno não havendo quórum 32 

em segunda chamada pode-se iniciar a reunião com 1/3 dos conselheiros e já temos até 33 

mais dos membros presentes. E nesse momento deu inicio a Quinquagésima Primeira 34 

Reunião Ordinária do CEMAAM. Falou ainda que, gostaria de agradecer novamente a 35 

presença de cada um dos conselheiros e que sempre ver aqui instituições bem assiduas na 36 

participação, e aos que não o conhece ainda seu nome é Eduardo Taveira e hoje está como 37 

Secretário do Meio ambiente Estado do Amazonas e ao meu lado o Luis Henrique Piva, 38 

Secretário Executivo, e que irão dar andamento na pauta conforme foi enviado 39 

anteriormente por e-mail e repassado a todos os membros do Conselho. Nesse momento 40 

passou a palavra ao Secretário Executido do CEMAAM, Luis Piva, para passar os informes 41 

gerais da secretaria, antes do inicio da fala do secretário executivo, o Presidente falou que 42 

gostaria de fazer um breve comentário sobre o Regimento Interno, a título de informação 43 

tanto para ele quanto para os demais conselheiros, seguindo a sugestão do Conselheiro da 44 

OAB, Vanylton. Então falou que existe um regimento e crer que a maioria ou parte dos 45 

conselheiros ainda não se apropriou porque é novo, foi aprovado no final do ano passado, e 46 

ainda está nessa fase de conhecer o regimento e acho que alguns momentos são 47 

importantes para lembrar-se da aplicação do Regimento, e como hoje temos uma pauta 48 

entre outras coisas vai versar muito sobre processos que estão nas maos dos conselheiros, 49 

ele gostaria de lembrar que no art. 36 do nosso regimento, em especial no seu paragráfo 5º 50 

diz o seguinte: “que o relator terá no mínimo 15 e no máximo 60 dias corridos devendo 51 

comunicar secretaria executiva para inclusão na pauta da próxima reunião enviando a 52 

ementa do seu voto”. Falou que pediu a assessora Glauce que fosse realizado um 53 

levantamento de todos os processos que estão já excedendo o prazo dos 60 dias para fazer 54 

com que se cumpra o regimento aplicando as sançoes previstas no regimento, porque como 55 

todos sabem tem número de processos que estão com uma data muito próxima de 56 

prescrever e fica muito feio prescrever ainda na mão do conselho e com isso temos uma 57 



 

dupla responsabilidade e gostaria de informar que já pediu a secretária executiva do 58 

Conselho que se cumpra as questões regimentais. Falou também que no artigo 40 no 59 

parágrafo 3º e parágrafo 6º fala sobre pedido de vistas onde diz que: “na hipótese de não 60 

apresentação do prazo de regimental o processo deverá ser devolvido, o pedido de vista será 61 

desconsiderado e a instituição requerente será suspensa para pedido de vista durante três 62 

reuniões subsequente do plénario, sendo comunicado em plenário a penalidade aplicada”. 63 

Falou ainda que só para lembrar que apartir da publicação do regimento temos como 64 

mescanismos de prever, dar agilidade e celeridade aos pedidos, e pediu novamente aos 65 

conselheiros que tenham uma atenção e que está a inteira disposição em discutir e aplicar 66 

efetivamente o regimentopara que para que possa contribuir para que se houver alguma 67 

interpretação dubia ou algum tipo de dúvida,  a secretaria executiva está sempre a 68 

disposição, e era somente um encaminhamento e pediu a mim [Glauce] que faça um 69 

levamento de algum processo com pedido de vistas ou de processos que possam está 70 

excedendo os prazos estabelecidos dentro do regimento. Sem mais a acrescentar o 71 

Presidente passou a palavra agora ao Secretário Executivo Luis Piva. O Secretário Executivo 72 

Luis Piva, deu então continuidade aos informes da secretaria, falou que gostaria de repassar 73 

a pauta com os senhores, informando que fez uma breve apresentação para expor a 74 

necessidade de composição de uma câmara temática focada na questão de mudanças 75 

climáticas e serviços ambientais e é uma prerrogativa que está instituída na política e para 76 

quem participou do fórum amazonense de mudança climática essa semana foi apresentado 77 

o projeto que foi captado pela pela Força Tarefa dos governadores, com financiamento da 78 

Noruega para instituir o processo de regulamentação da política de serviços ambientais, 79 

então, de fato agora será absolutamente importante que essa câmera esteja instituída em 80 

funcionamento e articulação direta com a câmera jurídica para que se possa fazer esse 81 

alinhamento. E deu inicio a leitura da pauta com os conselheiros. Falou sobre um momento 82 

importante que trata sobre a definição de um calendário para a reunião das câmaras 83 

técnicas, porque o que a se tem discutido nos Conselhos, é que como a secretaria tem 84 

conduzido uma série de reuniões de outros Conselhos, é importante se ter uma noção desse 85 



 

mosaico de encontros, pois, são reuniões ordinárias e extraordinárias, de câmaras temáticas 86 

em que várias tem uma interlocução entre si, então, o ajuste do calendário é complexo 87 

porque são muitas datas para muitas reuniões e que se precisa fazer o arranjo, considerando 88 

feriado, a disponibilidade de todos, sendo assim, nesse sentido gostaria de sensibilizar a 89 

todos. Falou ainda que através de uma sugestão do Conselheiro Francimar na reunião 90 

passada o item 4 da pauta vai haver uma apresentação do IPAAM pelo Dr. Fábio Marques, 91 

sobre os procedimentos dos processos demandados ao CEMAAM, é um momento de 92 

alinhamento super importante considerando que estamos em uma nova gestão, de uma 93 

recomposição do Conselho, e hoje tem uma nova conselheira que e depois irá pedir que se 94 

apresente, e o item 5 Análise a deliberação dos processos de autos de infração distribuídos e 95 

analisados pelos conselheiros conforme o Secretário Eduardo mencionou que são os 96 

prioritários por ordem de prescrição inclusive, e pediu nesse momento para projetar a 97 

apresentação. Dando prosseguimento então a pauta, relembrou as câmaras técnicas do 98 

CEMAAM em funcionamento e a necessidade da instauração de uma nova câmara técnica, 99 

com relação a Câmara Técnica de Assuntos Juridicos informou que ainda vai se reunir, pois, 100 

não foi possível se reunir de Fevereiro e promover a reunião, devido ao feriado, então, irá 101 

obviamente aprofundar e arredondar a pauta, porém, essa é uma proposta de discussão 102 

considerando o que é discutido aqui e o que precisa de encaminhamento, do mais 103 

importante e assim sucessivamente. E uma das pautas para essa Câmara é a análise da 104 

minuta que estabelece critérios para o acesso ao recurso do FEMA, e como é importante e 105 

urgente, considerando todas as demandas do Tribunal de Contas seria absolutamente 106 

importante que nos reunirmos durante esse mês para deliberar na próxima reunião 107 

considerado um regime de urgência, claro que tudo vai ser ainda conversado. Tem ainda 108 

análise dos processos de auto de infração a serem distribuídos a plenária do CEMAAM, que 109 

foram encaminhados pelo ipaam para deliberação,então, em alguns momentos é 110 

importante fazer essa força-tarefa para revisar todos esses processos e trazer para o 111 

conselho já com uma pré-análise, digamos assim, da câmara jurídica, tem a revisão da Lei 112 

Complementar 187 de 25 de abril de 2018 e consequentemente a revisão do Regimento 113 



 

Interno, por essa razão colocamos nessa ordem de importância, e claro que tudo é super 114 

importante, então, foi elaborado uma proposta de calendário que é o item 3 da pauta que 115 

está sendo mostrado e foi sistematizado por câmara técnica, no primeiro momento será 116 

uma reunião conjunta entre as câmaras técnicas de Análise de Projetos e Jurídicas para 117 

analise da minuta que estabelece os critérios para os projetos, que é uma câmara técnica 118 

que tem uma interlocução direta com a juridica, e a proposta é analisar a minuta em 119 

paralelo, explicou ainda que a proposta é que aconteça duas reuniões conjunta no primeiro 120 

momento. Falou que há uma proposta da composição da Câmara Técnica de Mudanças 121 

Climáticas e Serviços Ambientais, que está prevista no Regimento Interno, porém ainda não 122 

foi feita sua composição. Na ocasião o Secretário Executivo do CEMAAM, Luis Piva, fez a 123 

leitura do artigo que prever a criação da camara técnica de mudanças climáticas. Na Ocasião 124 

o Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, passou a palavra para a Diretora Juridica do 125 

IPAAM, Dra. Samya, para fazer apresentação da sua equipe e informou que o Diretor-126 

Presidente do IPAAM, o Sr. Juliano estaria chegando para fazer a apresentação solicitada 127 

pelos conselheiros. A Diretora Juridica do IPAAM, Dra. Samya, cumprimentou a todos falou 128 

que estava representanto o Diretor-presidente Juliano, apresentou a Dra. Karen Rosendo, 129 

assessora do meio ambiente e o procurador de meio ambiente do IPAAM, Dr. Fábio 130 

Marques. Falou que o Dr. Fabio irá fazer uma explanação a título de esclarecimento e 131 

atualização e até mesmo introduzir a nova gestão dentro dos processos relacionados ao 132 

IPAAM no que tange a prescrição, que é uma dúvida em tema recorrente dentro das 133 

reuniões e que precisa ser pontuada, tirara as dúvidas e see encaminhado, infomou que 134 

presidente do IPAAM, Dr. Juliano está chegando e irá fazer uma expansão institucional sobre 135 

o IPAAM, e falou que está se sentido bem acolhida por todos principalmente pela SEMA e os 136 

conselheiros do CEMAAM e é grata por estar aqui para somar com todos. Feito isso, o 137 

Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, deu prosseguimento a pauta, perguntou se algum 138 

conselheiro gostaria de se manifestar, não havendo manifestação, pediu que o Secretário 139 

Executivo desse continuidade a reunião.  Dando prosseguimento o Secretário Executivo do 140 

CEMAAM, Luis Piva, passando para a proposta de aprovação do calendário para câmara 141 



 

técnica de assuntos jurídicos, perguntou quem dos conselheiros presentes faziam parte da 142 

câmara técnica falando que essa é uma proposta no sentido de discutirmos a questão 143 

prioritária do fundo Estadual e temos uma proposta de um calendário que reconhece que é 144 

apertado, sendo assim, a propoposta é reunião nos dia 19 e 26 de março, e nos dias 02 e 09 145 

de abril, ás 14h, esclreceu que a proposta do calendario era justamento no sentido de 146 

encaminhar essa pauta mais urgente e talvez não fosse suficiente, pois estamos uma com 147 

uma demanda grande. O Conselheiro representante da UFAM, Francimar Mamed falou que 148 

gostaria de saber dos demais membros se seria possivel fazer a reunião às 16h porque que 149 

às 14h ele tem aula na UFAM nos dias de terça, quarta e quinta de 14h às 16h. O Secretário 150 

Executivo do CEMAAM, falou que precisamos fazer um arranjo para conciliar, inclusive em 151 

relação à frequência temos uma experiência de que não tava dando muito certo, pelo 152 

horário da manhã, mas garantindo o compromisso de todos, temos a maioria dos membros 153 

da câmara presente, superado isso, falou que como tem um grupo no Whatsapp, será 154 

validada essa informação lá. Diante do impasse o Secretário Executivo sugeriu que a 155 

alternativa é tentar sair pelo menos algum encaminhamento e conversar no grupo após a 156 

reunião e manda uma mensagem para tentar validar a data e falou que será colocado no 157 

grupo quando as CT’s irão se reunir e lembrou na ocasião que a câmara de análise de 158 

projetos se reunirá juntamente com a jurídica para essa primeira pauta nessas duas reuniões 159 

onde a será discutida a minuta que já está elaborada pela câmera de projetos. Após 160 

discussões e superado o assunto, passou-se para o próximo, que trata sobre a composição 161 

da Câmara Técnica de Mudanças Climáticas e serviços ambientais. O Secretário Executivo do 162 

CEMAAM, Luis Piva, pediu que os conselheiros que gostaria de fazer parte dessa câmara que 163 

se manifestasse, feita as manifestações a CT de mudanças climáticas ficou com a seguinte 164 

composição: EMBRAPA, FMF, CRBIO, SEPROR, SEPLACTI, MNCR, IDESAM, FAS e UEA . O 165 

Conselheiro representante da UFAM, Francimar Mamed, falou que seria importante que 166 

houvesse um controle das faltas também das câmaras técnicas, para que possa haver um 167 

comprometimento maior de cada membro. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, 168 

pediu que constasse em ata o art 66 do regimento interno que trata sobre as ausências nas 169 



 

reuniões das CT’s. Art 66 “§1º A ausência não justificada do membro, por três reuniões no 170 

período de um ano, implicará na alteração, parcial ou total, da composição dos 171 

representantes na câmara. §2º A segunda ausência não justificada do representante deverá 172 

ser comunicada pela Secretaria Executiva à Entidade representada, alertando-a das 173 

penalidades regimentais. §3º A instituição que for substituída ou destituída de Câmara 174 

Técnica poderá requerer a sua permanência na câmara ao Plenário do CEMAAM, que ouvirá 175 

o Coordenador da respectiva Câmara para tomada de decisão”. Feitas as considerações o 176 

Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, falou que chegou um assunto extra pauta, porém 177 

extremamente relevante que foi colocado pela Associação que representa os Servidores do 178 

IPAAM, no qual solicita um apoio do CEMAAM, na questão do plano de cargo, carreiras e 179 

remuneração do IPAAM, e o mesmo está traendo uma proposta para uma avaliação dos 180 

conselheiros, porém, como esse assunto não está na pauta e não foi passado com 181 

antecedência aos senhores conselheiros, pediu que o Sr. Arivam, apresentasse em uma 182 

reunião extraordinária, e na ocasião foi marcada a reunião para o dia 04/04/19. Na 183 

sequencia passou a palavra a Dra. Samya do IPAAM, que explicou que o Dr. Fabio Marques 184 

irá fezer a apresentação sobre a tramitação dos processos que são encaminhados ao 185 

CEMAAM e que o Diretor-Presidente do IPAAM Dr. Juliano está chegando e irá fazer uma 186 

apresentação também sobre os desafios do CEMAAM. Em seguida o Dr. Fabio Marques deu 187 

inicio a sua apresentação [será disponibilizada por e-mail]. Ao término da sua apresentação 188 

agradeceu aos conselheiros e devolveu a palavra ao Presidente do CEMAAM, que perguntou 189 

se algum conselheiro teria alguma dúvida com relação ao que foi apresentação. Falou 190 

também que para ele ainda não ficou claro a questão dos processos que vem para o 191 

CEMAAM e quando os conselheiros estão analisando notam que tem outro processo do 192 

mesmo interessado e que aparentmente deveriam caminhar juntos [estar apensado]. O Dr. 193 

Fabio Marques explicou que cada infração gera um auto de infração em separado, é 194 

diferente do IBAMA  quando se trata de autuação, já vem o auto-infração, Termo de 195 

apreensão/embargos e tudo que existe na empresa. Isso deve ser sistematizado para 196 

compor o processo do mesmo autuado com todas as penalidades que ele cometeu, e essa 197 



 

questão da separação é porque a lei diz que tem que ser formalizado processo para cada 198 

penalidade. A Conselheira representante da FIEAM, Renée Fagundes, isso foi  a questão que 199 

ela mesma já questionou dentro do próprio órgão, tanto no municipio, como na esfera 200 

federal, e sitou um exemplo,  quando uma pessoa que está desmatando uma PP com o uso 201 

do Fogo sem licença, não devria dar um auto de infração para cada para cada infração, por 202 

que tudo tinha um único objetivo, então, todos os crimes ou infrações, dependendo da 203 

situação tem que ser julgados juntos, até pela constituição da agravante, isso complica um 204 

pouco e realmente é mais produtivo para todo mundo e mais eficaz do ponto de vista de 205 

punição para realmente fazer um auto auto de infração e vai acumulando que no seu 206 

entendimento resolve. Falou ainda que, gostaria de falar sobre a prescrição, e informou que 207 

a Câmara Técnica Juridica, elaborou uma nota técnica, onde foi encaminhado por email a 208 

todos os conselheiros, porém percebeu que alguns Conselheiros ainda não conseguiram 209 

compreender na sua totalidade o que significa prescrição. O Procurador da PGE, Dr. Daniel 210 

Viegas, falou que essa questão que o Dr. Fábio apresentou é bem primeiro complicada, e 211 

que ele pegou dois processos inscritos em dívida ativa, que dá mais de R$ 200.000,00 com 212 

vícios na notificação, e isso lhe causa dor, porque é um dinheiro que o estado está rasgando, 213 

pois o servidor público saiu da sua instituição, cumpriu a sua atividade e no seu 214 

entendimento o servidor do IPAAM tem a mesma natureza juridica de um servidor da 215 

secretaria de fazenda só não tem o tratamento igual, porém, deveria ter. E falou que está 216 

querendo ficar mais próximo para evitar que isso chegue para ele dessa forma, e disse que já 217 

conversou com o Sr. Juliano, que será disponibilizado um dia para fazer uma capacitação 218 

com os servidores para orientar como eles devem fazer e garantir a defesa do autuado, 219 

como por exemplo, sitar na publicação o nome e OAB, caso tenha nos autos do processo.  220 

Falou ainda que está se colocando mais uma vez à disposição, que gostaria de acompanhar 221 

com o Dr. Fábio como se dá esse fluxo dentro do IPAAM para que facilite o trabalho dos 222 

conselheiros quanto a prescrição de dano ambiental e nem ele seja obrigado a ter que tirar 223 

da dívida ativa porque faltou só um nome de um advogado em uma publicação do diário 224 

oficial. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, agradeceu a PGE na pessoa do Dr. 225 



 

Daniel Viegas pela presença e ajuda dada com seus esclarecimentos.  Na sequencia passou a 226 

palavra ao Diretor-Presidente do IPAAM Juliano Valente. Antes da fala do Dr. Juliando, o 227 

conselheiro Francimar pediu a palavra que foi concedida pelo Presidente do CEMAAM, e 228 

falou que na reunião passada sugeriu que fosse apurado a responsabilidade de quem foi o 229 

responsável pela prescrição do processo. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, falou 230 

que não gostaria de cercear a palavra de ninguém, mas que se preocupada com o pouco 231 

tempo, mas obviamente que o conselho é soberano e tem todo direito de manifestação. O 232 

Conselheiro representante do UFAM, Francimar Mamed, continuou falando que tem 233 

insistido já faz algum tempo em seus relatos sobre a questão da prescrição, pois estáo 234 

parando na metade do caminho do que fala a legislação arquivística que vai apenas arquivar 235 

a parte da autuação por prescrição é uma coisa e a obrigação de reparar o dano é outra 236 

completamente diferente que é imprescritível e já tem súmula do Superior Tribunal de 237 

Justiça sobre essa questão, e não prescreve a obrigação de reparar o dano. Feito os 238 

esclarecimentos o Presidente do CEMAAM, passou nesse momento a palavra para que o 239 

Diretor-Presidente do IPAAM, Juliano Valente pudesse fazer sua apresentação. O Diretor-240 

Presidente do IPAAM, Juliano Valente, deu inicio a sua apresentação [será disponibilizada 241 

por e-mail]. Após apresentação do Diretor-Presidente do IPAAM, Juliano Valente, o 242 

Presidente do CEMAAM agradeceu pela disponibilidade de fazer a apresentação aos 243 

conselheiros, agradeceu a Dr. Samya também e sua equipe e que o conselho via trabalhar 244 

junto com IPAAM, pois os conselheiros tem se esmerado bastante, lembrando que ninguém 245 

ganha jeton você, mas em algum momento será preciso retomar algumas discussões feito às 246 

contribuições finais o Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, agradeceu novamente a 247 

presença de todos os conselheiros e deu por encerrada a Quinquagésima Primeira Reunião 248 

Ordinária do CEMAAM. Eu, Glauce Ma. Tavares Monteiro ___________ Assessora da 249 

Secretaria Executiva de Colegiados, lavrei a presente ata, assinada por todos os conselheiros 250 

presentes.  251 

Eduardo Costa Taveira   



 

Luis Henrique Piva   

Fabricia Arruda Moreira Amazonas  

Kelly Navegantes de Melo   

Fabiola Mendes   

Dione do Nascimento Torquato  

Marcelo Garcia  

Luís Antônio de Araújo Cruz   

Juan Mario Guzman Daza  

Carlos Roberto Bueno  
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Ronaldo Pereira Santos  

Basílio Frasco Vianês  

Juliano Marcos Valente de Souza   

Samya de O. Sanches  

Jossandra Alves Damasceno  

Suelen Cardoso de Lima   

Vanylton Bezerra dos Santos   

Francisco de Assis Souto  



 

José Sandro de Mota Ribeiro  

Malvino Salvador  
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