
Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 

 

  

1 
 

ATA DA 67ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – 2 

CEMAAM, realizada no dia 28 de maio de 2019.  3 

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

Sétima Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas 5 

(CEMAAM), no Espaço Ambiental Tapiri - IPAAM, com início às 09h, encerrando às 11h45, 6 

onde foi discutida a seguinte pauta: 1. Abertura da reunião com apresentação dos novos 7 

Secretários da SEMA e Diretor-Presidente do IPAAM; 2. Informações Gerais da Secretaria 8 

Executiva do CEMAAM; 3. Leitura e aprovação das atas da 52ª e 53ª Reunião Ordinária do 9 

CEMAAM, respectivamente; 4. Composição da comissão de Resíduos Sólidos (logística 10 

reversa) do CEMAAM; 5. Análise e deliberação dos processos de Autos de Infração distribuídos 11 

e analisados pelos conselheiros. Estiveram presentes as seguintes instituições e seus 12 

respectivos conselheiros e convidados: Eduardo Costa Taveira (SEMA), Luís Henrique Piva 13 

(SEMA), Waldo Guimarães Aparício (AENAMBAM), Pauline Chíxaro Voss (ALEAM/CAAMA), 14 

Alice Maria Costa do Nascimento Amorim (CPRM), Eirie Gentil Vinhote (CREA), Marcelo Garcia 15 

(CRBio-06), Luís Antônio de Araújo Cruz (EMBRAPA), José Nestor de Paula Lourenço 16 

(EMBRAPA), Jorge de Souza Lima (FACEA), Maria do Rosário Fernandes Barba (FETAGRI),  17 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Fernanda da Silva Pereira (FIEAM), Gilson Rodrigues da Costa 18 

(FOPES), Keuris Kelly Souza da Silva (ICMBio), Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Basílio Frasco 19 

Vianêz (INPA), Samya de Oliveira Sanches (IPAAM), Jossandra Alves Damasceno (FMF), David 20 

Franklin da Silva Guimarães  (MNCR), Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM), José Sandro da 21 

Mota Ribeiro (SEPLANCTI), Malvino Salvador (SEPROR), Thais Rivera Brandão da Cunha (SPF), 22 

Francimar Mamed (UFAM) e demais ouvintes: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), 23 

Alecssandra Tavares (SEMA), Edheyberg P. Gama (SEMA). Instituições ausentes: 24 

ALEAM/COMAPA, CNS, COIAB, FAEA, FVA, IAAN, IBAMA, IDESAM, UFAM e UEA. Faltas 25 

justificadas: IAAN, GTA E SEMMAS. O Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, deu início 26 

a reunião em segunda chamada com 17 conselheiros presentes, obedecendo ao que diz o 27 

regimento interno que em segunda chamada havendo 2/3 dos conselheiros presentes à 28 

sessão poderá ser iniciada. O Presidente deu início a reunião agradecendo a presença de todos 29 
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e explicou que se trata de uma reunião extraordinária especialmente para deliberação sobre 30 

um  processo que está com risco de prescrição e aproveitar para colar as pautas que não foi 31 

possível esgotar na reunião passada e dentre essas pautas tem uma questão bastante 32 

relevantes que é a composição da comissão de resíduos para tratar sobre logística reversa, 33 

trata-se de um tema que a Secretaria já vem participando de algumas reuniões como a lei 34 

estadual de resíduos sólidos que coloca ao CEMAAM a responsabilidade das tratativas da 35 

logística reversa do Estado do Amazonas, dessa forma, é necessário a composição de uma 36 

comissão. Na ocasião o presidente da sessão fez a apresentação da pauta. Falou ainda sobre 37 

a abertura da Semana Estadual de Meio Ambiente que vai ser no parque sumaúma e falou 38 

que todos os conselheiros serão convidados. Ainda nos informes o Conselheiro representante 39 

do CREA, Eire Vinhote, falou que semana passada foi dada inicio aos eventos microrregionais 40 

do CREA para o Congresso Estadual de profissionais do sistema CONFEA-CREA que iniciou em 41 

Humaitá com a inauguração da nova inspetoria de Humaitá, está sendo realizado hoje em Tefé 42 

e no dia 30 em Coari, em Parintins no dia 4 de junho, em Itacoatiara dia 11/06, Manacapuru 43 

dia 13/06 e aqui em Manaus o Congresso Estadual de profissionais será realizado entre 10 e 44 

12 de julho, explicou que o Congresso é um evento que acontece de três em três anos dentro 45 

do sistema, onde os profissionais podem participar se inscrever e apresentar propostas para 46 

a elaboração de resoluções e alteração de resoluções do sistema CONFEA-CREA e que esse 47 

processo já iniciou aqui no Estado do Amazonas e em setembro será em Palmas, no Tocantins. 48 

O Conselheiro representante da SEPLANCTI, José Sandro, falou que no mês de fevereiro a 49 

secretaria de planejamento, através da superintendência de desenvolvimento da Amazônia – 50 

SUDAM foi convidada para participar dos produtos da Amazônia, e naquele momento foram 51 

às presas e configurou-se que tinha que está lá toda última semana de cada mês e o secretário 52 

na semana passada perguntou se tinha alguma coisa nessa matriz de trabalho relacionado 53 

com o meio ambiente, e falou que por incrível que pareça na quarta-feira estavam atendendo 54 

exatamente a Matriz de insumo-produto dentro do meio ambiente, quais impactos são 55 

causados pelas emissões e com projetos de investimento que vem prejudicar ou não a região 56 

na questão ambiental. Disse também que essa Matriz será entregue no final de Junho [dia 28] 57 
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e depois vai acontecer uma apresentação dela aqui em Manaus, com a presença da SUDAM e 58 

feita em parceria com a Fipe de São Paulo, e aqui var dado a continuidade com a base 2015 e 59 

depois com a 2020 que será construída por esses técnicos e o Amazonas participa com outros 60 

estados para entregar a 2020. O Presidente do CEMAAM, Eduardo Taveira, falou sobre a 61 

importância dessa matriz e que seria bom apresentar para o CEMAAM. O Conselheiro José 62 

Sandro falou que está conversando com a SUDAM e o coordenador da FIPE, que seria bom 63 

apresentar aos conselheiros aqui em Manaus, e pela importância do assunto, não somente 64 

porque está se tratando de questões ambientais e tem a questão de impacto econômico com 65 

a questão ambiental no meio de energia. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, falou que 66 

é só combinar que será incluído na pauta.  O Conselheiro representante da FAS, Carlos Bueno, 67 

falou que esse momento de comunicação é interessante, como muitas instituições fazem 68 

parte a FAS está programando para quinta-feira [agora] um seminário [à noite], será um 69 

encontro [papo sustentável] sobre acesso à água potável, explicou que trata-se de um assunto 70 

transversal ao Conselho, mas, caso alguns conselheiros queriam participar sintam-se 71 

convidados. Falou ainda que, no dia 11 de Junho, vai ser um dia de parcerias entre o Estado e 72 

o CAT [Costa rica]. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, pediu para a assessora Glauce 73 

[eu] para que em conjunto com a comunicação da Secretaria, atualizasse a página para 74 

divulgação dos eventos do mês do meio ambiente, colocando um calendário divulgando todos 75 

esses eventos. O Conselheiro representante da SEPROR, Malvino Salvador, falou que no dia 76 

17 de julho, será lançada no Centro de Convenções Vasco Vasques, o plano SAFRA do Estado 77 

do Amazonas, com atividades para o setor primário, com a presença do governador e outras 78 

autoridades. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, informou que havia um processo que 79 

chegou para deliberação após a realização da última reunião, o qual se tratava de uma 80 

liberação de plano de manejo, que precisaria ser sorteado para os conselheiros, e por se tratar 81 

de Plano de Manejo, caso o conselheiro precise da ajuda de algum técnico a secretaria está à 82 

disposição para triangular essas informações. Realizado o sorteio, a FMF sorteada para fazer 83 

a relatoria do processo. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, falou que está com duas 84 

demandas, uma é sobre o status da revisão da Lei do CEMAAM/FEMA, falou que o Ronaldo 85 
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[INCRA] vai falar o status, porém, esta muito preocupado porque não há execução do fundo 86 

por quase cinco anos,  e que o ultimo foi um projeto dos Bombeiros que foi aprovado e 87 

liderado recurso em 2015, e ao Estado obviamente isso é extremamente Perigoso,  Porque o 88 

Estado Deixa de executar recursos que estão Disponíveis e para uma área extremamente 89 

Importante que é a questão da Gestão Ambiental, nesse sentido, solicitou ao Conselheiro 90 

Ronaldo trazer um informe para nivelar a todos sobre a revisão da Lei CEMAAM/FEMA. A outra 91 

demanda foi uma solicitação feita pela conselheira Renée, para que solicitássemos ao IPAAM, 92 

outros processos do Carrefour e SEMPAB, para que possa fazer uma analise melhor seu voto. 93 

Informou que a solicitação foi feita e que a Secretaria executiva do CEMAAM está aguardando 94 

a reposta do IPAAM.  Nesse momento, o Presidente passa a condução da reunião para o 95 

Secretário Executivo, Luís Piva. Feito os informes o Presidente da sessão passou para o 96 

próximo ponto de pauta. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, pediu a assessora Glauce 97 

[Eu] fizesse a leitura das atas da 52ª e 53ª Reunião Ordinária do CEMAAM, respectivamente. 98 

Ambas APROVADAS, por unanimidade. O Secretário Executivo do CEMAAM, Luís Piva, deu 99 

continuidade à pauta da reunião, explicou que o próximo ponto de pauta é a composição de 100 

uma comissão para tratar sobre resíduos sólidos que trabalhará entre outras coisas a logística 101 

reversa, se faz necessário a formação dessa comissão por uma discussão que está 102 

acontecendo no MPF, MPC e etc., e a regulamentação da logística reversa, feito os 103 

esclarecimentos a comissão foi composta pelas seguintes instituições: FIEAM, OAB, FOPES, 104 

CRBIO, AENAMBAM, MARTHA FALCÃO, FACEA, CREA e MNCR. Feita a composição da 105 

comissão, retornou-se ao item 2.1 da pauta. O Conselheiro representante do INCRA, Ronaldo 106 

Pereira, falou sobre o status da alteração da Lei Complementar, nos artigos que trata sobre o 107 

FEMA, que está sendo construídos no âmbito da CTASSJUR, pontos para rever o acesso ao 108 

recurso do FEMA, que foi realizado uma consulta a PGE e que o Dr. Daniel está elaborando 109 

uma sugestão, para encaminhar ao CEMAAM. O Secretário Executivo, Luís Piva, falou quanto 110 

às faltas dos conselheiros nas reuniões plenárias e nas câmaras técnicas. Processo Nº. 111 

01.01.030201.00652.2019, interessado: Petrobrás – Petróleo Brasileiro S/A, multa R$ 112 

150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), infração: Por derramamento ou vazamento de 113 
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petróleo ou derivados, no quantitativo volumétrico de 900 Litros de Diesel. Relator: Vanyton 114 

Bezerra (OAB). Voto do relator: manutenção da multa. Em processo de votação: 18 a favor, 115 

sem voto contrário ou abstenção.  Processo nº 035.05642.2012, interessado: Antônio Veimar 116 

Pinheiro da Silva, valor da multa:  R$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), infração: Por descumprir 117 

a condicionante nº 09 da L.O Nº 372/04-09. Relator: Ronaldo (INCRA). Voto do relator: 118 

celebração de TACA com redução em 90% no valor da multa. Em processo de votação: 13 a 119 

favor, 01 contra e 01 abstenção. Processo Nº. 01.01.030201.04560.2018, interessado: 120 

Madeireira Alobrasil, Multa: R$ R$ 1.500,00 (Hum mil reais), infração: Por não atualizar saldo 121 

em sistema, relator: Ronaldo (INCRA). Voto do relator: manutenção da multa. Em processo de 122 

votação 17 a favor, sem votos contrário ou abstenção. O Secretário Executivo do CEMAAM, 123 

Presidente da sessão na ocasião, Luís Piva, agradeceu a todos pela presença e deu por 124 

encerrada a Sexagésima Sétima Reunião Extraordinária do CEMAAM. Eu, Glauce Maria 125 

Tavares Monteiro_________, Assessora do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, 126 

lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura de todos os presentes.   127 

Eduardo Costa Taveira   

Luis Henrique Piva   

Waldo Guimarães Aparício  

Pauline Chíxaro Voss  

Alice Maria Costa do Nascimento Amorim  

Eirie Gentil Vinhote   

José Nestor de Paula Lourenço  

Marcelo Garcia  

Luís Antônio de Araújo Cruz   

Jorge de Souza Lima  
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Maria do Rosário Fernandes Barba  

Renée Fagundes Veiga  

Fernanda da Silva Pereira  

Gilson Rodrigues da Costa  

Keuris Kelly Souza da Silva  

Ronaldo Pereira Santos  

Basílio Frasco Vianês  

Samya de Oliveira Sanches  

Jossandra Alves Damasceno  

David Franklin da Silva Guimarães    

Vanylton Bezerra dos Santos  

José Sandro da Mota Ribeiro 
  

 

Malvino Salvador   

Thais Rivera Brandão da Cunha  
 

 

Francimar Mamed  

Ouvintes presentes: 128 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) 129 

Gabrielle Pires (IPAAM) 130 

Edheyberg P. Gama (SEMA)  131 

                                                                       132 

                                                                                  Secretaria Executiva do CEMAAM.   133 


