
Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

    
    
      

1 
 

ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMAAM, 2 

realizada no dia 17 de maio de 2019.  3 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a 4 

Quinquagésima Terceira Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do 5 

Amazonas (CEMAAM), no Espaço Ambiental Tapiri - IPAAM, com início às 09h05min, 6 

encerrando às 11h45, onde foi discutida a seguinte pauta: 1 - Abertura da reunião pelo 7 

Presidente; 2 - Informações Gerais da Secretaria Executiva do CEMAAM; 3-  Distribuição de 8 

processos de auto de infração encaminhados ao CEMAAM para análise dos conselheiros; 4 - 9 

Análise e deliberação dos processos de Autos de Infração distribuídos e analisados pelos 10 

conselheiros; 5– Apresentação do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do 11 

Amazonas – IDESAM, sobre o Programa de Bioeconomia; 6 - O que houver. Estiveram 12 

presentes as seguintes instituições e seus respectivos conselheiros e convidados: Eduardo 13 

Costa Taveira (SEMA), Luis Henrique Piva (SEMA), Janeth Fernandes da Silva 14 

(AENAMBAM), Vanessa Menezes da Silva (ALEAM/CAAMA), Cayo Augusto Paes Bezerra 15 

(ALEAM/COMAPA), Alice Maria Costa do Nascimento Amorim (CPRM), Marcelo Garcia 16 

(CRBio-06), José Nestor de Paula lourenço (EMBRAPA), Dahilton Pontes Cabral (FACEA), 17 

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

(FIEAM), Evandro Batista Lima (IAAN), Keurys Kelly Souza da Silva (ICMbio), Carlos 19 

Gabriel Koury (IDESAM), Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Basilio Frasco Vianez (INPA), 20 

Suellen Cardoso de Lima (MNCR), David Franklin da Silva Guimarães (MNCR), Vanylton 21 

Bezerra dos Santos (OAB), José Sandro da Mota Ribeiro (SEPLANCTI), Edmar Lopes 22 

Magalhães (SEPLANCTI), Thais Rivera Brandão da Cunha (SPF), Francisco de Assis Souto 23 

(SPF), Malvino Salvador (SEPROR), Francimar Mamed (UFAM). Instituições ausentes:  24 

CNS, COAIB, FETAGRI, FVA, IBAMA, IPAAM, MARTA FALCÃO, SEMMAS, UEA. 25 

Ausências Justificadas: CREA. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa Taveira, deu inicio 26 

a reunião dando bom dia a todos os conselheiros e conselheiras, confirmando o quórum em 27 

segunda chamada com 18 conselheiros presentes e falou que gostaria de agradecer a presença 28 

de todos, não somente pela importância que o CEMAAM tem, mais sim pela disponibilidade 29 

de cada um dos senhores e das senhoras tem em separar esse tempo para contribuir de maneira 30 

cívica  com esse conselho e, em nome da Secretaria de Meio Ambiente e IPAAM agradece 31 
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muito cada instituição que estão aqui representada e fortalecer o CEMAAM é fortalecer a 32 

agenda ambiental do Estado. Na sequência passou para a secretaria executiva para fazer os 33 

informes, e em seguida abriu a palavra para a plenária caso tenham algum informe a fazer sobre 34 

agenda ou eventos importantes para que possamos compartilhar com todos.  Nesse momento 35 

passou a palavra para a conselheira Renée. A Conselheira Renée Fagundes Veiga, 36 

representante da FIEAM, falou que já havia falado na reunião anterior e foi muito bem 37 

recebido pelos demais conselheiros e o Presidente do CEMAAM, da necessidade de começar 38 

as ações de implementação da logística reversa e uma gestão mais ativa dos resíduos sólidos na 39 

cidade de Manaus e no Estado do Amazonas, e nesse sentido já havia sido aprovada a criação 40 

de um grupo do trabalho e que pelo que a mesma conversou com o Dr. Juliano já está em 41 

andamento, mas teve uma semana agora na segunda-feira (mas precisamente) 02 (duas) 42 

reuniões  atinentes o tema e a manhã foi uma condução do Ministério Público de contas, 43 

Suframa e  Ministério Público Federal, onde a FIEAM também esteve presente tratando 44 

especificamente a questão da logística reversa sendo estimulado em algumas metas que devem 45 

ser cumpridas no sentido de trabalhar conjuntamente para criação de acordo setoriais verifica r 46 

a implementação de projetos piloto, para conseguir iniciar pelo menos essa questão da gestão 47 

ambiental de resíduos e na parte da tarde a Deputada Joana D’arc na Assembleia Legislativa 48 

puxou um assunto também sobre a questão dos resíduos mas não de logística reversa e sim 49 

sobre os lixões clandestinos na cidade de Manaus. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, 50 

falou que a SEMA e o IPAAM também tem participado das discussões liderado pelo Ministério 51 

Público Federal e Ministério Público de Contas. A Conselheira Janeth Fernandes, 52 

representante da AENAMBAM, convidou os conselheiros para no dia 05 de junho (dia do 53 

meio ambiente), para participar de um workshop sobre licenciamento ambiental e sobre 54 

barragens no Amazonas, com o pessoal da Mineração Taboca, que irão apresentar uma palestra 55 

sobre como eles vem lidando com as questões das barragens, o evento acontecerá no dia 05/06, 56 

ás 19 horas, previamente marcado para acontecer na sede do CREA, porém, ainda não foi 57 

enviado o convite e já tem mais de 40 pessoas inscritas (só alunos), dessa forma, possivelmente 58 

terão que mudar o local, informou ainda que licenciamento Estadual vai ser ministrado pelo 59 

IPAAM que o Dr. Juliano já confirmou e o assunto Municipal será ministrado pela SEMMAS. 60 

A Conselheira Vanessa, representante da ALEAM/CAAMA, agradeceu o espaço e agradeceu 61 
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a presença de quem pode enviar os seus representantes para a primeira audiência pública de ano 62 

da promovida pela CAAMA sobre a situação dos lixões e aproveitou para falar que a CAAMA 63 

está disponível para todos os trabalhos e já tem alguns direcionamentos sobre o tema, e também 64 

aproveitou para divulgar a agenda da semana do meio ambiente, que a programação envolve 65 

várias atividades e que será enviado convite para todas as instituições e conta com uma 66 

participação de todos. A Conselheira Suelen, representante do Movimento Nacional de 67 

Catadores- MNCR,  agradeceu a participação de quem esteve participando do FÓRUM 68 

realizado na Suframa e que foi muito importante essa pauta para debater a questão da logística 69 

reversa falou ainda que, irá acontecer em Brasília um evento da UNICOPAS onde vai estar 70 

reunido vários segmentos da economia solidária no Congresso e Movimento dos Catadores vão 71 

estar participando levando uma pauta para deliberar vários assuntos e reforçar que nos dias 30 72 

e 31/05 acontecerá um evento sobre o Lixo Zero que é de suma importância a participação do 73 

CEMAAM, e colocou o Movimento de Catadores à disposição para acompanhar essa agenda, 74 

pois tem acompanhado pelo o Instagram e Facebook,  junto com o Ministério Público do 75 

Trabalho e a CAAMA, quando a pasta era com o Ex- Deputado Luiz Castro, onde foi 76 

viabilizado as passagens  para fazer o mapeamento das famílias que estavam lá e trabalham 77 

com coleta seletiva, pois antes tinha uma liderança para mapear porque já tem uma associação 78 

formalizada, porém na troca de governo não houve a preocupação em essa questão. Informou 79 

ainda que no dia de ontem (16/05) estive em uma reunião om o nosso vice-governador, com a 80 

pauta sobre o  “Projeto Pró-catador”, o mesmo que foi citado na reunião passada, e foi solicitado 81 

a ele a possibilidade de transferir esse projeto da SETRAB para a SEMA, para possa de fato 82 

executar esse que é R$ 7.000.000,00 (sete milhões) e que ele já deve estar na fase R$ 83 

6.000.000,00 (seis milhões), esse projeto irá equipar 26 munícipios  incluindo Manaus com um 84 

kit básico que vai dar um pontapé para esses municípios, e pediu mais uma vez que quando se 85 

tratar dessas pautas que trabalharem em conjunto para fazer valer. O Presidente da sessão, 86 

Eduardo Taveira, falou que não tinha conhecimento que o projeto ainda estava com a 87 

SETRAB, e irá entrar em contato com a Secretária da SETRAB para saber nesse momento, 88 

ainda que não esteja na SEMA, como podemos apoiar para executar e nesse caso especifico ao 89 

invés de esperar chegar a SEMA, a secretaria irá se colocar a disposição da SETRAB, para dar 90 

o apoio necessário. O Conselheiro Vanylton Bezerra, representante da OAB, falou que no 91 
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dia 05 de junho, quando é comemorado o dia do Meio Ambiente, todas as instituições realizam 92 

eventos, e a OAB irá se reunir agora a tarde para decidir se irá fazer alguma evento ou não, e 93 

ele na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente irá propor  a não realização de 94 

nenhum evento, explicando que há muita concorrência e a sociedade fica muito pulverizada, 95 

pois no dia 05 todas as instituições querem fazer algum evento, porém, colocou a OAB a 96 

disposição para qualquer instituição que queira uma fala da OAB em seu evento, pois a 97 

Comissão de Meio Ambiente da OAB, dispõe de 20 membros à disposição para quem deseja 98 

fazer eventos na semana do meio ambiente e está disponível para robustecer o evento das 99 

instituições. Feito os informes das instituições presentes, o Presidente da sessão, Eduardo 100 

Taveira, fez alguns informes sobre a semana do Meio Ambiente também, falou ainda que na 101 

semana passada esteve participando do Fórum dos Governadores junto com o governador do 102 

Estado no GCF que é a Força Tarefa de governadores pelo clima da floresta, onde participam 103 

10 países e 38 Estados.   Feito isso a Presidente da sessão, Eduardo Taveira, pediu que o novo 104 

Presidente do FOPES se apresentassem aos conselheiros. O Conselheiro Gilson Costa, 105 

representante do FOPES, fez sua apresentação informando que é Secretário Municipal de 106 

Meio Ambiente Produção Rural e Abastecimento do Município de Rio Preto da Eva e foi 107 

escolhido como o novo presidente do FOPES e se colocou à disposição do CEMAAM, para 108 

que não se tenha apenas um assento sentar-se, mas também para falar as secretarias municipais 109 

precisam muito do apoio do CEMAAM, SEMA e IPAAM porque o interior na área ambiental 110 

está abandonado não pelos prefeitos mais sim pela parte financeira principalmente e os lixões 111 

eles até hoje são lixões e a lei 12.305 está ai é nas portas nos fazendo quase que sem voz, porque 112 

pelo menos em Rio Preto da Eva foi conseguido o terreno, conseguiram com que a CPRM 113 

fizesse o estudo geológico  e o dinheiro para fazer a construção não tem. Falou ainda que o 114 

Prefeito Anderson tem um projeto em Brasília de quase R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões) de 115 

reais projeto básico e o dinheiro ainda não veio e o município fica de mãos atadas só recebendo 116 

as pressões, dessa forma, gostaria que o CEMAAM nesse sentido fizesse uma força-tarefa para 117 

que se possa de repente fazer efetivamente com que aconteça o meio ambiente no nosso interior 118 

do Amazonas. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, deu as boas-vindas ao Secretário 119 

Gilson, falou que é colega de trabalho, trabalharam juntos na Secretaria Municipal de resíduos 120 

sólidos, então, tem bastante experiência também nessa parte em especial de reciclagem e coleta 121 
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seletiva que a área que trabalharam juntos e é um prazer agora trabalhar novamente com ele e 122 

deu os parabéns pela nomeação como presidente do fórum permanente que é tão importante, 123 

que aconteceu na semana passada e contou com a participação de mais ou menos 29 secretários. 124 

Feito isso, O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, pediu uma inserção de pauta, que não 125 

estava prevista, porém, conversando aqui por causa das discussões dos informes em especial 126 

como proposta também da Renée para que se pudesse discutir as questões de resíduos sólidos 127 

de maneira permanente, ou pelo menos de maneira oficial dentro do CEMAAM, então, o ponto 128 

de pauta para aprovação ou não dos conselheiros é a formação da comissão de resíduos sólidos 129 

do CEMAAM e na ocasião colocou para aprovação. Em processo de votação, a inserção de 130 

pauta foi APROVADA por unanimidade. Passo seguinte, o Presidente passou para o item 3 de 131 

pauta que trata sobre Distribuição de processos de auto de infração encaminhados ao 132 

CEMAAM para análise dos conselheiros. Na sequência passou a palavra para mim [Glauce] 133 

fazer o sorteio e dar início a distribuição. Na ocasião eu esclareci que seria um processo por 134 

conselheiros, porém, haveria conselheiros com possivelmente pegaria dois processos, por se 135 

tratar do mesmo interessado, esclareci ainda, que todos os processos já haviam passado pela 136 

análise da Câmara Técnica Jurídica do CEMAAM. Expliquei que por mais que a instituição 137 

não esteja presente na ocasião do sorteio e seja sorteada, o processo será encaminhado por meio 138 

de ofício para o conselheiro, que os conselheiros terão um prazo de 15 a 60 dias para a entrega 139 

do processo com o devido relatório para deliberação. Feito os esclarecimentos dei início ao 140 

sorteio dos processos para distribuir aos conselheiros.  Após esclarecimentos sobre a prescrição 141 

processual, o Presidente colocou em votação duas propostas sobre o procedimento de 142 

prescrição. Primeira Proposta: Manter a análise da CTASSJUR e colocar para distribuição. 143 

Segunda Proposta: A CTASSJUR apresentar uma lista dos processos prescritos (caso exista) e 144 

coloca para aprovação da plenária. Em processo de votação, a segunda proposta obteve 13 votos 145 

a favor e 4 abstenções. Superado as discussões e encerrado a votação. Passou para o passo 146 

seguinte. Processo nº. 1503.003633.2016, interessado: SEMPAB – Secretaria Municipal de 147 

Abastecimento. Relatoria: Renée Fagundes. A conselheira Renée, representante da FIEAM, 148 

solicitou o retorno do processo ao IPAAM, pelos seguintes motivos: que seja verificado outros 149 

processos do mesmo interessado, e que após essa verificação retorne os autos para votação. 150 

Processo Nº 01.01.030201.00499.2019, interessado: Carrefour Comércio e Indústria Ltda. A 151 
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conselheira Renée, representante da FIEAM, solicitou o retorno do processo ao IPAAM, pelos 152 

seguintes motivos: que seja verificado outros processos do mesmo interessado, e que após essa 153 

verificação retorne os autos para votação. Passo seguinte, item 5 Apresentação do Instituto de 154 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – IDESAM, sobre o Programa de 155 

Bio economia. O Conselheiro Carlos Koury, representante do IDESAM, fez uma 156 

apresentação bem sucinta, e após apresentação foi aberto para manifestação dos conselheiros. 157 

O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, agradeceu o conselheiro pela apresentação e pediu 158 

10 minutos para um último informe, pois o conselheiro Vanylton está com um processo que já 159 

está na iminência de prescrever, e tem uma sugestão de data para uma reunião extraordinária, 160 

que poderá ser no dia 24 ou 28/05, em votação a plenária optou pelo dia 28/05, informou ainda 161 

que um dos itens de pauta dessa reunião extraordinária será a composição da comissão de 162 

resíduos sólidos.  Não mais havendo nada a deliberar. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa 163 

Taveira, agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a Quinquagésima Terceira 164 

Reunião Ordinária do CEMAAM. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora 165 

do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, lavrei a presente ATA, onde consta a 166 

assinatura de todos os presentes.   167 

Eduardo Costa Taveira   

Luis Henrique Piva   

Janeth Fernandes  da Silva  

Vanessa Menezes da Silva  

Cayo Augusto Paes Bezerra  

Alice Maria Costa do Nascimento Amorim  

Marcelo Garcia  

José Nestor de Paula lourenço  

Dahilton Pontes Cabral  

Juan Mario Guzman Daza  
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Renée Fagundes Veiga  

Adenilde Pinto de Almeida  

Carlos Gabriel Koury  

Ronaldo Pereira Santos  

Carlos Roberto Bueno  

Basílio Frasco Vianês  

Evandro Batista Lima    

Jose Sandro da Mota Ribeiro  

Edmar Magalhães  

Vanylton Bezerra dos Santos   

David Franklin da Silva   

Francisco Souto  

Thais Rivera Brandão  

Suellen Cardoso   

Malvino Salvador   

Francimar Mamed  

Ouvintes presentes: 168 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) 169 

Gabrielle Pires (IPAAM) 170 

Edheyberg P. Gama (SEMA)  171 

  Camila Martins Pires (CAAMA) 172 

Karen Leite (IPAAM)                                                                     173 

                                                                                     Secretaria Executiva do CEMAAM.  174 


