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ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 2 

AMBIENTE – CEMAAM, realizada no dia 22 3 

de novembro de 2019.  4 

 5 

Aos Vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, foi realizada 6 

a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do CEMAAM, no Espaço Ambiental Tapiri 7 

- IPAAM, onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião pelo Presidente; 8 

2. Informações Gerais da Secretaria Executiva do CEMAAM; 3. Análise e deliberação 9 

da minuta de Decreto que Dispõe sobre a execução da Política Estadual de Resíduos 10 

Sólidos; 4. Continuação da análise e deliberação sobre a alteração do Regimento 11 

Interno do CEMAAM; 5. Análise e deliberação dos processos de Autos de Infração 12 

distribuídos e analisados pelos conselheiros; 6. O que houver; Estiveram presentes 13 

os seguintes conselheiros e convidados: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Kelly 14 

Navegante de Melo (AENAMBAM), Henrique Gealh (ALE-AM CAAMA), Marcelo 15 

Garcia (CRBIo-06), José Nestor de Paula Lourenço (EMBRAPA), Dahilton Pontes 16 

Cabral (FACEA), Jorge de Souza Lima (FACEA), Juan Mario Guzman Daza (FAEA), 17 

Carlos Roberto Bueno (FAS), Reneé Fagundes Veiga (FIEAM), Ana Cristina Ramos 18 

(FVA), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Evandro Batista Lima (IAAN), Anete Barroso 19 

Amâncio (IBAMA) Keurys Kelly Sousa da Silva (ICMBIO), André Luiz Menezes Vianna 20 

(IDESAM), Basílio Frasco Vianez (INPA), Suelen Cardoso Ramos (MNCR), Vanylton 21 

Bezerra dos Santos (OAB/AM), Camila Alice da Costa Mota (SEMMAS), José Sandro 22 

da Mota Ribeiro (SEDECTI), Karine Souza Flores (SECT), Malvino Salvador 23 

(SEPROR), Francimar Mamed (UFAM). Convidados ou ouvintes: Luiz Machado 24 

(ELETROS), João Gilson P. Junior (AM ENERGIA), Lucyleny de Souza (SEMA), 25 

Marcele de F. Lopes (SEMA), Ayub Borges Marques (SEMA), Israel Dourado (SEMA), 26 

Glauce Monteiro (SEMA), Alecsandra Tavares (SEMA), Larissa de Moraes (IPAAM), 27 

Josemar B. Nascimento (ENAMBAM) Instituições ausentes: ALE-AM (COMAPA), 28 

CNS, COIAB, CPRM, CREA, FETAGRI, FOPES, INCRA, IPAAM, FMF, UEA. O 29 

Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, realizou a primeira chamada às 30 

08h45mim, e às 09h deu início a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do 31 
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Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, sugerindo inversão de Pauta. A 32 

Conselheira representante da FVA, Ana Cristina, sugeriu que caso haja 33 

necessidade, deixar agendada uma reunião extraordinária. O Presidente da sessão, 34 

aprovou a sugestão da conselheira e agradeceu a todos pela presença dando início 35 

as deliberações do dia. Passo seguinte. Análise e deliberação dos processos de Autos 36 

de Infração distribuídos e analisados pelos conselheiros. Processo nº 37 

1503.0000183.2017, interessado: PAJÉ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 38 

LTDA; Infração: Por ter em pátio 532,488 m³ de madeira cerrada sem abertura no 39 

sistema DOF e ainda 113,6234 m³ de saldo; Multa: R$ 193.833,48 (Cento e noventa 40 

e três mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e oito centavos). Conselheira 41 

relatora: Anete Barroso representante do IBAMA. A relatora deu início a leitura de seu 42 

relatório e ao final declarou seu voto pela manutenção da multa.  Nesse momento foi 43 

franqueada a palavra aos conselheiros para manifestações. Não havendo 44 

manifestações, o Presidente colocou em votação, sendo APROVADO o voto da 45 

relatora com 19 votos a favor, sem contrário, 01 abstenção (INPA).  Dando 46 

continuidade, o presidente passa para o próximo processo. Processo nº 47 

01.01.030201.00004960.2018, Interessado: BOM JESUS FABICAÇÃO E 48 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, Infração: Ter em pátio/depósito 143,6393m³ de 49 

madeira em tora sem provação de origem. Multa: R$ 43.000,00 (Quarenta e três mil 50 

reais).  Conselheira relatora: Kelly Navegante de Melo representante da AENANBAM. 51 

A relatora realizou a leitura do seu processo e ao término declarou seu voto pela 52 

manutenção do auto de infração. Não havendo manifestações, o Presidente colocou 53 

em votação, sendo APROVADO o voto da relatora com 21 votos a favor, sem contrário 54 

ou abstenções. O Conselheiro representante da UFAM, Francimar Mamed, 55 

questionou sobre o Estado não ter uma legislação própria para embasamento dos 56 

relatórios. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, falou que realmente a única 57 

legislação existente está desatualizada, que é o Decreto Nº 10.028, de 04 de fevereiro 58 

de 1987, e que não ver o porquê não colocar em discussão a atualização desse 59 

decreto. E pediu que constasse em ata que a revisão seria realizada pelo CT juridico. 60 

Processo Nº. 1503.0001673.2017, Interessado: VALQUIRIO MATEUS DE SOUZA, 61 
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Infração: Por deixar de atender a restrição/condicionante nº 27 e 31 da L.O. nº490/13. 62 

Multa: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais). Conselheiro relator: Carlos Bueno 63 

representante da FAS. O Conselheiro relator fez a leitura do seu relatório e ao final 64 

declarou seu voto pela manutenção do auto de infração. O presidente franqueou a 65 

palavra aos conselheiros se manifestarem. Não houve manifestação nesse momento, 66 

o presidente iniciou o processo de votação, sendo, 23 votos a favor do voto dos 67 

conselheiros, sem contrários ou abstenções. O Conselheiro representante da UFAM, 68 

Francimar Mamed, pediu que fosse exposto a conclusão do voto do relator e pediu 69 

esclarecimento, pois no relatório o relator cita que não houve defesa. E perguntou se 70 

essa defesa se refere a defesa para o IPAAM ou o recurso para o CEMAAM? Lembrou 71 

que só queria saber a título de esclarecimento, uma vez que já foi votado. Até porque 72 

o recurso pelo que percebeu está intempestivo. O Conselheiro representante da 73 

OAB, Vanylton Bezerra, falou que quando proferiu seu voto, acho que proferiu 74 

induzido ao erro, pois imaginou que, o que estava sendo analisado seria o recurso e 75 

não a defesa. Nesse momento, o Presidente pediu que se esgotassem as discussões 76 

para que possa se tomar uma decisão, uma vez que o processo já foi votado. Após 77 

discussões e por sugestão do colegiado o presidente abriu a votação pela anulação 78 

da votação anterior, sendo, APROVADA com 21 votos a favor. E propôs a devolução 79 

do processo ao IPAAM para o interessado seja notifico da decisão do IPAAM. Passo 80 

seguinte, Análise e deliberação da minuta de Decreto que Dispõe sobre a execução 81 

da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Nesse momento, o Presidente da sessão, 82 

Eduardo Taveira, falou que precisaria se ausentar, deixou registrado que fez um 83 

convite a algumas instituições, para estarem aqui hoje e acompanhar as deliberações, 84 

porém, apenas a Eletros estar presente, O Ministério Público de Contas e Ministério 85 

Público Federal foram convidados, porém, não pode estar presente conosco, falou 86 

sobre a importância de regulamentar a política de resíduos sólidos e agradeceu a 87 

todos pela presença e passou a condução da sessão à Secretária Executiva Adjunta 88 

da SEMA, Christina Fischer. A Conselheira representante do GTA, Adenilde Pinto, 89 

parabenizou a ação de fiscalização nas feiras e atividade de informação sobre o 90 

defeso realizada pelo IPAAM.  A Secretária Executiva Adjunta da SEMA, Christina 91 
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Fischer, retomou os trabalhos dizendo que a minuta de decreto já circulou entre os 92 

conselheiros e que todos tiveram a oportunidade de darem suas contribuições e 93 

passou a palavra ao conselheiro Vanylton representante da OAB e coordenador da 94 

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CEMAAM. O Conselheiro Vanylton 95 

Bezerra, representante da OAB, falou que será adotada a metodologia adotada em 96 

outras deliberações e que tem dado muito certo, garantindo a celeridade no processo 97 

de aprovação das regulamentações. Falou que será feito a leitura artigo por artigo e 98 

quem tiver algum destaque ou alguma manifestação, alguma alteração, ainda que seja 99 

uma, a não ser que seja numeração a gente vai avançando é muito importante, se ter 100 

em mente que isso é um decreto, não é algo que se possa altera facilmente, 101 

lembrando que é um ato do governador, embora seja um pouco mais flexível do que 102 

uma Lei. O Conselheiro Vanylton, falou ainda que uma primeira versão dessa minuta 103 

fosse apresentada pelo relator para a Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, então, 104 

esse colegiado se reuniu em uma convocação extraordinária em uma convocação 105 

feita em plenário, posteriormente, a proposta da minuta foi enviada para câmara 106 

jurídica para verificar apenas aspectos jurídicos e de constitucionalidade. Foram feitos 107 

dois ou três ajustes finos de palavras apenas nada substancial, e agora sim está sendo 108 

trazido ao plenário para que se possa fazer a leitura mais atenta e assim deliberar. A 109 

Secretária Executiva Adjunta da SEMA, Christina Fischer, esclareceu qual será o 110 

tramite a partir da aprovação da plenária, que é o seguinte: encaminhar a assessoria 111 

jurídica da SEMA, para análise de justes necessários, feito isso encaminhar a PGE, 112 

só então a PGE encaminha a Casa Civil. O Conselheiro Vanylton, pediu para 113 

registrar em ATA que, caso a PGE, dê alguma contribuição, que retorne a plenária 114 

para análise do CEMAAM, porque relembrou que já aconteceu de normas que foram 115 

aprovadas, a PGE fez seus adendos e foi direto para a casa civil, sem voltar para 116 

análise desse colegiado. Nesse momento, foi passada a palavra ao Dr. Fabricio, 117 

representante da Eletros, que fez suas considerações. Na ocasião foi sugerido que a 118 

Eletros encaminhassem suas contribuições por e-mail até a próxima segunda-feira, e 119 

a minuta com essas considerações seja apreciada na reunião extraordinária do dia 120 

29/11/19 (sexta-feira, próxima), com pauta exclusiva para a aprovação do decreto e o 121 
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regimento interno. O Conselheiro Vanylton, informou que somente a FVA 122 

encaminhou contribuições para o regimento interno, porém, são contribuições 123 

especificas para Câmara Técnica de Projetos, e que a ideia é fazer uma resolução 124 

especifica para cada câmara técnica, detalhando mais suas atribuições, sendo assim, 125 

a contribuições da FVA, contemplariam essa resolução. Não havendo mais 126 

considerações sobre o ponto de pauta anterior. A Secretária Executiva Adjunta da 127 

SEMA, Christina Fischer, passou para os informes da secretaria executiva do 128 

CEMAAM. O Conselheiro representante da FAS, Carlos Bueno, falou que 129 

encaminhou a secretaria executiva do CEMAAM, uma proposta de resolução que trata 130 

sobre a simplificação do licenciamento para as providencias e desdobramento 131 

cabíveis. Outro informe foi do Consultor jurídico da SEMA, Thiago Flores, sobre a 132 

realização das oficinas regionais de salva guarda.  O Conselheiro representante do 133 

CRBio, Marcelo Garcia, falou sobre uma portaria do IBAMA que foi editada, no dia 134 

20 de novembro, próximo passado, impedindo que os fiscais do IBAMA, fizessem 135 

apreensão de papagaio com mais de 08 anos em cativeiro, falou que isso, vai de 136 

encontro com três legislações. Primeiro com a Lei Complementar 140, com relação a 137 

fauna em cativeiro nos Estados. Segundo vai contra a Lei de Crimes ambientais e 138 

terceiro é difícil identificar se o papagaio tem mais de oito anos ou não. Feitos os 139 

informes o informe a secretaria perguntou se havia mais algum conselheiro que 140 

quisesse dar um informe, não houve manifestação. Nesse sentido A Secretária 141 

Executiva Adjunta da SEMA, Christina Fischer, agradeceu a todos pela presença 142 

e deu por encerrada a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária do CEMAAM. Eu, 143 

Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora do Conselho Estadual de Meio 144 

Ambiente – CEMAAM, lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura de todos os 145 

presentes.   146 

 147 

Assinatura dos conselheiros: 148 

Eduardo Costa Taveira (SEMA)____________________________________ 149 

Christina Fischer (SEMA)_________________________________________ 150 
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Kelly Navegante de Melo (AENAMBAM)______________________________ 151 

Henrique Gealh (ALEAM/CAAMA)___________________________________ 152 

Marcelo Garcia (CRBio-06)________________________________________ 153 

Jose Nestor de Paula Lourenço (EMBRAPA)__________________________ 154 

Dahilton Pontes Cabral (FACEA)____________________________________ 155 

 Jorge de Souza Lima (FACEA) ____________________________________ 156 

Juan Mario Guzman Daza (FAEA)___________________________________ 157 

Carlos Roberto Bueno (FAS)_______________________________________ 158 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM)____________________________________ 159 

Gilson Rodrigues da Costa (FOPES)_________________________________ 160 

Ana Cristina Ramos (FVA) _________________________________________ 161 

Adenilde Pinto de Almeida (GTA)____________________________________ 162 

Evandro Batista lima (IAAN)________________________________________ 163 

Anete Barroso Lima (IBAMA)_______________________________________ 164 

Keurys Kelly Sousa da Silva (ICMBIO)________________________________ 165 

André Luiz Menezes Vianna (IDESAM)____________________________ 166 

Basílio Frasco Vianez (INPA)_______________________________________ 167 

Suelen Cardoso Ramos (MNCR)____________________________________ 168 

Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM) _______________________________ 169 

Karine Souza Flores (SECT) ________________________________________ 170 

Camila Alice da Costa Mota (SEMMAS) _______________________________ 171 

Jose Sandro da Mota Ribeira (SEDECTI) ______________________________ 172 
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Malvino Salvador (SEPROR) ________________________________________ 173 

Francimar Mamed (UFAM) __________________________________________ 174 

 175 

Participaram com ouvintes:  176 

Luiz Machado (ELETROS)__________________________________ 177 

João Gilson P. Junior (AM ENERGIA)_________________________ 178 

Lucyleny de Souza (SEMA)_________________________________ 179 

Marcele de F. Lopes (SEMA) _______________________________ 180 

Ayub Borges Marques (SEMA) ______________________________ 181 

Israel Dourado (SEMA) ____________________________________ 182 

Glauce Monteiro (SEMA) ___________________________________ 183 

Alecsandra Tavares (SEMA) ________________________________ 184 

Larissa de Moraes (IPAAM) _________________________________ 185 

Josemar B. Nascimento (ENAMBAM) _________________________ 186 

 187 

 188 

aprovada 189 


