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ATA DA 66ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

CEMAAM, realizada no dia 04 de abril de 2019.  3 

 4 

Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, foi realizada a Sexagésima 5 

Sexta Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas 6 

(CEMAAM), no Espaço Ambiental Tapiri - IPAAM, com início às 09h05min, encerrando às 7 

11h30, onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião com apresentação dos 8 

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

Secretaria Executiva do CEMAAM; 3. Leitura e aprovação da ata da 50ª e 51ª Reunião 10 

Ordinária do CEMAAM, respectivamente; 4. Leitura e Aprovação da Carta encaminhada pelos 11 

Servidores do IPAAM, conforme deliberado na 51ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 12 

15.03.2019; 5. Análise e deliberação dos processos de Autos de Infração distribuídos e 13 

analisados pelos conselheiros. Estiveram presentes as seguintes instituições e seus 14 

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

(SEMA), Waldo Guimarães Aparício (AENAMBAM), Kelly Navegante de Melo (AENAMBAM), 16 

Vanessa Menezes da Silva (ALEAM/CAAMA), Dione do Nascimento Torquato (CNS), Alice 17 

Maria Costa do Nascimento Amorim ( CPRM), Eirie Gentil Vinhote (CREA), Marcelo Garcia 18 

(CRBio-06), Luís Antônio de Araújo Cruz (EMBRAPA), Dahilton Pontes Cabral (FACEA), Marco 19 

Anderson Nogueira Pinheiro (FAEA), Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Ana Cristina Ramos 20 

(FVA), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Hamilton Nobre Casara (IBAMA), André Luiz Menezes 21 

Viana (IDESAM), Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Basílio Frasco Vianêz (INPA), Samya de 22 

Oliveira Sanches (IPAAM), José Sandro da Mota Ribeiro (SEPLANCTI), Edmar Magalhães 23 

(SEPLANCTI), Malvino Salvador (SEPROR), Francimar Mamed (UFAM) e demais ouvintes: 24 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), Gabrielle Pires (IPAAM), Edheyberg P. Gama (SEMA), 25 

Arivan R. Reis (IPAAM) . Instituições ausentes: ALEAM/COMAPA, COIAB, FAS, FETAGRI, FOPES, 26 

ICMBio, IDESAM, FMF, OAB/AM, SPF e UEA. Faltas justificadas: IAAN, MNCR e SEMMAS. O 27 

Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, deu início a reunião em segunda chamada com 28 

14 conselheiros presentes, obedecendo o que diz o regimento interno que em segunda 29 
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chamada havendo 2/3 dos conselheiros presentes à sessão poderá ser iniciada.  Sendo assim 30 

declarou aberta a Sexagésima Sexta Reunião Extraordinária do CEMAAM, agradecendo a 31 

todos os conselheiros e conselheiras por ter atendido ao chamado nós estamos com 32 

compromisso conforme conversado nas outras regiões de enxugar o máximo possível os 33 

processos que estão conosco esse é um dos grandes objetivos nessa reunião vamos fazer de 34 

tudo obviamente sem cercear a participação de nenhum dos conselheiros, mas otimizar o 35 

máximo possível para chegarmos a utilizar a parte que é mais estratégica para gente que a 36 

avaliação é desses processos que estão pendentes, nesse momento pediu que fosse projetado 37 

ata que foi encaminhada ao e-mail de todos os conselheiros, o Presidente corrigiu pedindo 38 

que projetasse a pauta e não ata como solicitado anteriormente.  Na ocasião fez uma breve 39 

leitura da pauta, falou ainda que a Secretaria tem se esforçado bastante para atender as 40 

demandas que tem chegado de diversos conselhos, em especial do CEMAAM, que não seja 41 

apenas pontos de pauta, mas sim pontos deliberadamente para o bom funcionamento do 42 

sistema do meio ambiente, disse que a partir das próximas reuniões serão trazidas pautas 43 

discutidas nos GT’s, bem como os GT’s Jurídicos que estão apoiando algumas questões, para 44 

tenhamos uma pauta técnica mais efetiva para apreciação dos Conselheiros, feito os 45 

esclarecimentos à passou a palavra para Secretaria Executiva para passar informações. O 46 

Secretário Executivo do CEMAAM, Luís Henrique Piva, iniciou sua fala dando bom dia a todos 47 

e informou que os informes seriam repassados por mim [Glauce]. Eu, Glauce Tavares 48 

Monteiro, Assessora do CEMAAM, a título de informes apenas solicitei aos conselheiros cujas 49 

as instituições ainda não atualizaram seus representes, encaminhassem essas informações a 50 

secretaria executiva do CEMAAM. Na sequencia o Secretário executivo abriu espaço para os 51 

conselheiros caso queiram se manifestar.  O Sr. André Vianna, Conselheiro representante do 52 

IDESAM, informou que o Programa Prioritário de Bio economia, já está em funcionamento, o 53 

IDESAM foi comtemplado a fazer a gestão desse programa e falou que gostaria de agendar 54 

para uma outra reunião do CEMAAM, a apresentação de como está sendo o programa ou 55 

enviar aos conselheiros alguma apresentação com informações sobre o programa. O 56 

Presidente do CEMAAM, Eduardo Costa Taveira, parabenizou o IDESAM, esclareceu que o 57 
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Programa Prioritário é vinculado a SUFRAMA, sendo uma grande oportunidade de capacitação 58 

de recurso em uma área que é estratégica da Bio economia e é bom apresentar como funciona 59 

o sistema, não é complicado mais é uma relação que depende tanto de uma apresentação de 60 

projetos de capitação de recursos e com isso aproveita para parabenizar o IDESAM pelo êxito 61 

na chamada pública que foi aberta para a gestão do Programa Prioritário de Bioeconomia. O 62 

Conselheiro Dione, representante do CNS, informou que nos dia 28 e 29, houve uma reunião 63 

do conselho deliberativo do CNS e em 2019 é ano de eleição do congresso do CNS para eleger 64 

a sua nova diretoria nos Estados da Amazônia e ficou definido que CNS no Amazonas irá 65 

realizar o congresso provavelmente nos dia 05, 06 e 07 de novembro em Brasília, porém, 66 

aconteceram as etapas estaduais, que são os congressos regionais e a pauta e calendário ainda 67 

serão definidos até o dia 20 de maio. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Costa Taveira, 68 

sugeriu que fosse feito o registro para a próxima reunião do Conselho a apresentação do 69 

IDESAM sobre o programa de Bioeconomia. A Conselheira Ana Cristina, representante da 70 

FVA, primeiro parabenizou a iniciativa de tirar os descartáveis e informou que ontem foi 71 

publicado o edital do Projeto Lira, pelo Fundo Amazônia onde foi definido algumas áreas 72 

prioritárias, onde teremos recursos para Bacia do Rio Negro e a Fundação Vitoria Amazônia 73 

está organizando oficina para trabalhar com as organizações do Baixo Rio Negro, depois será 74 

divulgado o convite, lembrando que a SEMA já foi convidada e a ideia é uma conversa no 75 

próximo dia 11 no parque do Mindú, falou ainda que será encaminhado para o grupo o folder 76 

e o link do edital. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, perguntou se era modelos de 77 

consórcio para apresentar? A Conselheira representante da FVA, Ana Cristina, respondeu 78 

que sim e esclareceu as dúvidas do Presidente. Não havendo mais informes o Presidente pediu 79 

para que eu [Glauce] prosseguisse com a leitura da ata da 51ª reunião ordinária realizada no 80 

dia 15 de março de 2018, realizei a leitura por linhas e não havendo manifestação, a ata foi 81 

aprovada por todos os presentes. Próxima ATA é da 50ª Reunião Ordinária que aconteceu no 82 

dia 15 de fevereiro de 2018, realizei a leitura por linhas e não havendo manifestação, a ata foi 83 

aprovada por todos os presentes. Passo seguinte, Leitura e Aprovação da Carta encaminhada 84 

pelos Servidores do IPAAM, conforme deliberado na 51ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 85 
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15.03.2019. Na ocasião o Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, esclareceu qual o teor da 86 

carta, que solicita apoio do CEMAAM aos servidores do IPAAM, no sentido de encaminhar ao 87 

governador a proposta do plano de cargos e carreira do IPAAM, e ficou claro a necessidade 88 

que os servidores do IPAAM tem da aprovação desse plano e perguntou se algum conselheiro 89 

gostaria de se manifestar quanto ao conteúdo da carta. A Conselheira Ana Cristina, 90 

representante da FVA, falou que não discuti o conteúdo e nem o apoio e a questão da 91 

necessidade de valorização, inclusive o reajuste salarial, e falou que não foi mostrado o plano 92 

de cargos e salários, sendo assim, perguntou se trata sobre o assunto aqui ou faz uma 93 

manifestação de forma mais geral, dizendo que entende e apoia que o servidor seja 94 

valorizado, só teme em aprovar o plano sem ter tido acesso. O Presidente do CEMAAM, 95 

então, passou a palavra ao Senhor Arivan, representante dos servidores do IPAAM, para fazer 96 

a leitura da carta enviada aos conselheiros, porém, o Diretor Presidente do IPAAM, 97 

apresentou em uma reunião passada o quanto impactaria e quais eram as propostas 98 

relacionadas ao plano e esclareceu que há um impacto na folha do Estado, porém, é mínimo 99 

sendo de 0,03%. O Sr. Arivan, representante dos servidores do IPAAM, realizou então a 100 

leitura da carta e esclareceu todo o conteúdo descrito na carta. Após a leitura O Presidente 101 

do CEMAAM, Eduardo Taveira, falou que já tem uma agenda com o Governador, que está 102 

semana está fora em viagem e que prefere falar diretamente com o Governador a respeito do 103 

assunto para entregar em mãos essas demandas e a estratégia com toda razão como os limites 104 

orçamentários está chegando em um nível crítico é melhor garantir as aprovações de menor 105 

impacto. O Presidente do CEMAAM, perguntou se havia mais alguma dúvida aos conselheiros 106 

e não havendo encaminhou para votação da seguinte maneira “aprovação da carta em forma 107 

de moção de apoio aos servidores do IPAAM, conforme prever o regimento interno do 108 

CEMAAM”. Dessa forma, a moção foi APROVADA por UNANIMIDADE. O Presidente do 109 

CEMAAM, agradeceu e se comprometeu em encaminhar a demanda ao Governador. Passo 110 

seguinte, análise e deliberação dos processos de Autos de Infração distribuídos e analisados 111 

pelos conselheiros. Processo Nº. 1503.4369.2018, interessado: Bom Jesus Fabricação e 112 

Comércio de Madeira Ltda, Infração: Deixar de atender restrição e/ou condicionantes versada 113 
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L.O nº 142/12-01 de números 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 16. Multa: R$ 40.000,00 (Quarenta 114 

Mil Reais). Relatora: Alice Amorim (CPRM). A Conselheira relatora fez a leitura na íntegra do 115 

seu relatório, ao final declarou seu voto pela manutenção da multa e não renovação da 116 

licença, enquanto o maquinário não estiver em operacionalização. Após manifestações, o 117 

conselheiro Marcelo Garcia pediu vistas ao processo. Processo Nº. 1503.0004228.2017, 118 

Interessado: Júlio Cesar Talvai. Infração: Transportar 24,3 m3 de toras de ipê, sem o 119 

Documento de Origem Florestal-DOF. Multa: R$ 7.290,00 (Sete mil duzentos e noventa reais). 120 

Relator: Francimar Mamed (UFAM). O Conselheiro relator antes de realizar a leitura do seu 121 

relatório, falou que gostaria de fazer uma observação, pois ele tem um processo que havia 122 

pedido diligência no mês de julho de 2018, e só retornou em janeiro, falou ainda que, o mesmo 123 

passou por um procedimento cirúrgico, somente recebeu o processo de volta na última 124 

reunião que foi no dia 15 de Março voltando da diligência e esclareceu que se sentiu 125 

constrangido, quando recebeu uma cobrança do reitor para eu devolver o processo, pois ele 126 

tinha recebido um oficio cobrando o processo, então falou que deve ser cobrado o conselheiro 127 

e não a instituição, entendeu que deve ser feita a cobrança ao dirigente da instituição sim, 128 

mas em outros casos e disse que não foi justo com ele. O Secretário Executivo do CEMAAM, 129 

Luis Piva, pediu que a Eu, [Glauce] esclarecesse o teor do oficio que foi enviado. Eu, [Glauce] 130 

esclareci que o oficio foi encaminhado à instituições oficio seguindo o que pede o regimento 131 

interno do CEMAAM. Feito aos esclarecimentos. A palavra foi devolvida ao conselheiro 132 

Francimar, para dar início a leitura do seu relatório. O Conselheiro fez a leitura do seu relatório 133 

e ao final declarou seu voto para manter o Auto de Infração n. 000184/17, na sua 134 

integralidade. Em processo de votação, 13 votos a favor e 01 abstenção. Processo Nº. 135 

01.01.030201.00004645.2018 (1391/T/16-SIAM), Interessado: Prefeitura Municipal de Boca 136 

do Acre. Infração: Por causa poluição ambiental com descarte de resíduos sólidos urbanos em 137 

local inadequado. Multa: R$ 100.000,00 (Cem mil reais). Relator: Hamilton Casara (IBAMA). O 138 

relator deu início a leitura do seu relatório ao final declarou seu voto por reduzir a multa em 139 

90%, com celebração de TACA. Na ocasião o Conselheiro Ronaldo, representante do INCRA, 140 

declarou voto divergente do relator, votando em redução de 70% com celebração de TACA. O 141 
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Conselheiro Marcelo Garcia, representante do CRBio, declarou seu voto por manter a multa 142 

na sua integralidade sem celebração de TACA. O Presidente abriu processo de votação onde 143 

foi colocado em para a plenária as três propostas de voto, sendo acolhida a proposta de voto 144 

do conselheiro Ronaldo, com 10 votos a favor, 07 contrários, sem abstenções. Após votação, 145 

o Presidente passou a palavra para a Dra. Samya, conselheira representante do IPAAM. A Dra. 146 

Samya, conselheira representante do IPAAM, falou que houve mudanças na Diretoria Jurídica 147 

do IPAAM, e se propôs a fazer na próxima reunião uma nova apresentação sobre o fluxo de 148 

processos que são encaminhados ao CEMAAM. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, 149 

falou que solicitará oficialmente ao IPAAM, para que na próxima reunião seja feita uma 150 

apresentação sobre resíduos sólidos. O Presidente da Sessão, Eduardo Costa Taveira, 151 

agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a Sexagésima Sexta Reunião 152 

Extraordinária do CEMAAM. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_________, Assessora do 153 

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, lavrei a presente ATA, onde consta a 154 

assinatura de todos os presentes.   155 

Eduardo Costa Taveira   

Luis Henrique Piva   

Kelly Navegantes de Melo   

Waldo Guimaraes Aparício    

Dione do Nascimento Torquato  

Alice Maria Costa do Nascimento Amorim  

Eirie Gentil Vinhote   

Marcelo Garcia  

Luís Antônio de Araújo Cruz   

Dahilton Pontes Cabral  



Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

    
 

    
    
      

7 
 

Marcos Anderson Nogueira Pinheiro  

Renée Fagundes Veiga  

Ana Cristina Ramos   

Adenilde Pinto de Almeida  

André Luiz Menezes Vianna  

Ronaldo Pereira Santos  

Basílio Frasco Vianês  

Samya de Oliveira Sanches  

Edmar Magalhães  

José Sandro da Mota Ribeiro  

Malvino Salvador   

Francimar Mamed  

Ouvintes presentes: 156 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) 157 

Gabrielle Pires (IPAAM) 158 

Edheyberg P. Gama (SEMA)  159 

                                                                       160 

        161 

                                                                                      Secretaria Executiva do CEMAAM.  162 


