
 

 

ATA DA 68ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO 2 

AMBIENTE – CEMAAM, realizada no dia 11 de 3 

outubro de 2019.  4 

 5 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, foi realizada a Sexagésima 6 

Oitava Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Amazonas 7 

(CEMAAM), no Auditório Engels Medeiros da Federação das Indústrias do Estado do 8 

Amazonas - FIEAM, com início às 09h, encerrando às 11h45, onde foi discutida a 9 

seguinte pauta: 1 - Abertura da reunião pelo Presidente; 2 - Informações Gerais da 10 

Secretaria Executiva do CEMAAM; 3– Análise e deliberação da minuta de Resolução 11 

que estabelece critérios para acessar os recursos do FEMA; 4 - Análise e deliberação 12 

sobre a alteração do Regimento Interno do CEMAAM; 5 –  Composição do Conselho 13 

deliberativo, previsto do Decreto nº. 40.768, de 10 de junho de 2019, que institui o 14 

Fundo de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços Ambientais - 15 

FEMUCS; 6 - Composição do Conselho Fiscal, previsto do Decreto nº. 40.768, de 10 16 

de junho de 2019, que institui o Fundo de Mudanças Climáticas, Conservação 17 

Ambiental e Serviços Ambientais – FEMUCS; 7 - Composição do Comitê Científico 18 

Metodológico - CCM, previsto do Decreto nº. 40.768, de 10 de junho de 2019, que 19 

institui o Fundo de Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e Serviços 20 

Ambientais – FEMUCS; 8 - O que houver. Estiveram presentes as seguintes 21 

instituições e seus respectivos conselheiros e convidados: Eduardo Costa Taveira 22 

(SEMA), Luís Henrique Piva (SEMA), Kelly Navegante de Melo (AENAMBAM), Camila 23 

Martins Pires (ALEAM/CAAMA), Fabiola Mendes (ALEAM/COMAPA), Clodoaldo 24 

Cardoso Pontes (CNS), Eire Gentil Vinhote (CRBio-06), Luiz Antônio de Araújo 25 

Lourenço (EMBRAPA), Dahilton Pontes Cabral (FACEA), Marcos Anderson Pinheiro 26 

Nogueira (FAEA), Carlos Roberto Bueno (FAS), Ana Cristina Ramos (FVA), Renée 27 

Fagundes Veiga (FIEAM), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Keurys Kelly Souza da 28 

Silva (ICMBio), André Luiz Menezes Vianna (IDESAM), Basílio Frasco Vianez (INPA), 29 

Samya de Oliveira Sanches (IPAAM), Penélope Aryadne Antony Lira (FMF), Suelen 30 



 

 

Cardoso Ramos (MNCR), Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM), Nadiele Pacheco 31 

(SEPROR), Maria da Gloria Gonçalves Melo (UEA), Francimar Mamed (UFAM) e 32 

participaram com ouvintes: Ricardo Miranda (AAM), Glauce Tavares Monteiro (SEMA), 33 

Lúcio Góis (SEMA), Edheyberg P. Gama (SEMA), Alecsandra Tavares (SEMA). 34 

Instituições ausentes: COIAB, CPRM, CRbio06, FETAGRI, INCRA, SEMMAS e 35 

SEPLANCTI. Ausências Justificadas:  FOPES, IAAN, IBAMA e SPF. O Presidente 36 

da sessão, Eduardo Costa Taveira, deu início a sessão dando bom dia a todos e 37 

pedindo que os conselheiros presentes levantassem suas plaquinhas para conferir o 38 

quórum. Na ocasião o secretário falou que considerando que acerca da minuta de 39 

resolução que estabelece os critérios para acessar o recurso do FEMA, o Vanylton irá 40 

fazer apresentação, porém ainda não chegou e enquanto ele não chegar vai dar início 41 

pelos informes da secretária executiva do CEMAAM, para ganhar tempo, considerando 42 

que o CEMAAM está com uma pauta bem extensa e na ocasião passou a palavra ao 43 

secretário executivo do CEMAAM. O Secretário Executivo do CEMAAM, Luís 44 

Henrique Piva, deu boas vindas a todos os conselheiros presentes e solicitou uma 45 

inversão de pauta, considerando que o coordenador da Câmara Técnica de Assuntos 46 

Jurídicos – CTASSJUR, conselheiro Vanylton ainda não chegou para fazer a relatoria 47 

da minuta de resolução. Na ocasião foi aprovada a inversão de pauta. O Secretário 48 

Executivo do CEMAAM, Luís Henrique Piva, falou ainda que é necessário recompor 49 

a Câmara Técnica de Florestas do CEMAAM, pois é uma câmara que está a muito 50 

tempo com os mesmos membros e precisa ser feita a recomposição. Na ocasião 51 

perguntou quais conselheiros gostaria de fazer parte dessa câmara e contribuir com as 52 

políticas que passaram por este plenário. Se manifestaram as seguintes instituições: 53 

CREA, SEPROR, IDESAM, CNS, FAS, UEA, FIEAM, ALEAM/COMAPA e UFAM. O 54 

Conselheiro representante da UFAM, Francimar Mamed, solicitou que na próxima 55 

reunião ou em uma outra data, fosse inserido na pauta um assunto que foi discutido no 56 

segundo workshop de pesca esportiva que ele acha pertinente que essa discussão 57 

chegue a esse conselho parece que eu houve uma alteração de ontem para hoje, que 58 



 

 

as espécies da família de Tucunaré pelo que ele entendeu elas tratam corretamente 59 

como ativo econômico ambiental, Mas ao mesmo tempo que eles [associação de pesca 60 

esportiva] tratam como ativo ou ambiental eles pretendem se apropriar como uma 61 

reserva de mercado muito evidente e clara, tipo ou monopólio do ativo, onde apenas 62 

eles podem usar essas espécies de família de Tucunaré, ele disse ainda que como 63 

todas as outras discussões de defeso ou de proposta de conservação resultam em 64 

questões ambientais e de entendimento, e foi consultado alguns técnicos e não há base 65 

cientifica legal para uma proposta que foi alterada ontem, que não existe mais a 66 

intenção de ser o estado inteiro e lá no workshop a proposta é bem radical mesmo. 67 

Afirmou ainda que, esse é uma discussão que não pode deixar de passar pelo conselho 68 

e que na sua opinião ela é urgente, porque há um movimento aumente forte nessa 69 

direção e não sabe o sentido do caminho que aparentemente pode ser tomado no 70 

extremo, e disse ainda que nós podemos ser surpreendidos por um decreto do Estado. 71 

E isso não é uma coisa boa, pois, para não sair esse decreto sem ouvir o setor 72 

produtivo, sem aviso prévio sem ouvir os consumidores sem ouvir a academia e sem 73 

ouvir os órgãos de pesquisa, então, ele acha que é uma discussão que merece toda a 74 

atenção do Conselho, assim como todas as outras instâncias, mas devemos lembrar o 75 

artigo 220 da Constituição, no que diz, que o Conselho Estadual de Meio Ambiente é o 76 

órgão máximo coletivo de deliberação. O Secretário Executivo do CEMAAM, Luís 77 

Henrique Piva, perguntou se mais alguém teria uma manifestação nesse sentido e 78 

esclareceu que o se costuma fazer, é reunir um conjunto de informações e fazer a 79 

interlocução com outro conselho, enfim, com os especialistas, os técnicos e a própria 80 

secretária Cristina e preparar uma espécie de apresentação para poder colocar o tema 81 

em debate. O Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, falou que como o 82 

conselheiro Francimar mencionou foi apresentado no segundo fórum com uma 83 

demanda do setor de pesca esportiva, para resgatar uma agenda que foi feita no 84 

primeiro fórum, essas demandas foram demandadas para a secretaria de turismo que 85 

organizou a estratégia do fórum e convidou a SEMA e o IPAAM, justamente por causa 86 

dos impactos das propostas no ponto de vista da legislação. Falou ainda que, esteve 87 



 

 

no fórum pela parte da manhã, onde conversou com o Dr. Leonardo e outras pessoas 88 

que representam a pesca e está aguardando da secretaria a ata do fórum com as 89 

demandas apresentadas e analisar de maneira técnica para discutir quais são os 90 

pontos os entraves legais, inclusive a própria representante do IPAAM que estava lá se 91 

posicionou com respeito a algumas questões que foram colocadas e a ideia agora é 92 

trabalhar junto com o setor produtivo, uma vez que está sendo identificada pela SEMA 93 

que a questão é relacionada a pesca e quem trabalha com pesca é o setor produtivo 94 

que tem um conselho da pesca, e do ponto de vista ambiental será encaminhado os 95 

pareceres relacionados a essa demanda, e que no dia de ontem o Dr. Leonardo passou 96 

uma mensagem para ele informando quais seriam as espécies de Tucunaré, solicitado 97 

na proposta da associação de pesca esportiva. Falou ainda que, do ponto de vista da 98 

secretaria e o que se tem acompanhado com relação à pesca esportiva relacionado às 99 

unidades de conservação tem dado uma renda muito maior para os que praticam pesca 100 

tradicional, então, a palavra da secretaria “gestão de recursos” pode não impactar como 101 

questões tradicionais, mas ao mesmo tempo também garantir que uma agenda 102 

extremamente importante para a economia do Estado com a pesca esportiva ou 103 

Tucunaré efetivamente vivo Ele vale muito mais do que morto. Informou ainda que, tem 104 

dados que foram gerados pelo doutor Carlos Edvaldo da UFAM é provável que qual é 105 

o impacto econômico de Tucunaré em relação à preferência do pescado comercial é 106 

relativamente baixa, porém, o que apresentado no workshop ele representa 100% da 107 

atividade econômica da pesca esportiva. A Conselheira representante da FVA, Ana 108 

Cristina Ramos, falou que aproveitando a fala do Conselheiros Francimar, é 109 

importante e no momento oportuno ter a fala de um especialista e se for possível 110 

gostaria de ter acesso ao registro do workshop que eles vão passar. O Secretário 111 

Executivo do CEMAAM, Luís Henrique Piva, falou pode fazer esses 112 

encaminhamentos breves, coloca na pauta e todos podem fazer suas contribuições. Na 113 

ocasião o Secretário Executivo, fez uma segunda proposta de inversão de pauta 114 

novamente, considerando que o Conselheiro Vanylton chegou e vai conduzir a análise 115 

e aprovação da minuta da resolução, que se trata de um assunto bem relevante. A 116 



 

 

Conselheira representante da FVA, Ana Cristina Ramos, disse que gostaria de fazer 117 

um apelo aos conselheiros, que a aprovação da Resolução é fundamental pois é um 118 

assunto que se discute há mais de quatro anos, e que precisa ser aprovado. O 119 

Secretário Executivo do CEMAAM, Luís Henrique Piva, agradeceu ao apelo da 120 

conselheira Ana, e reforçou a importância da aprovação da resolução, mantendo a 121 

razoabilidade em relação aos comentários e pedidos de manifestação a uma vez que 122 

o Tribunal de Contas do Estado está cobrando a publicação dessa resolução. O 123 

Conselheiro representante da OAB, Vanylton Bezerra dos Santos, pediu desculpas 124 

pelo atraso, mais ele cometeu um equívoco e foi para a SEMA, pois não se atentou 125 

para mudança de local no whatsapp. Feito isso, o conselheiro fez uma sugestão de 126 

metodologia, mas a primeira fala é para se manter na mesma página, falou um pouco 127 

do histórico dessa minuta, dizendo o seguinte: primeiro tentou-se aprovar no regimento 128 

interno e lá houve um conflito de ideias, e para resolver o problema foi retirado do 129 

regimento interno, para aprovar logo o regimento interno e depois o FEMA na segunda 130 

ocasião, falou ainda que a minuta foi muito bem lapidada pelo Dr. Tiago Flores que é 131 

um advogado extremamente experiente que fez um benchmark pelo Brasil, e 132 

consolidou uma minuta muito interessante que é essa que vai se discutir agora, porém, 133 

antes de submeter ao plenário ela ainda passou por duas etapas importantíssimas, 134 

sendo, a primeira a análise pela Câmara Técnica Jurídica, com o quórum bastante 135 

expressivo e de maneira bem eficiente foi lida a minuta e feita várias inserções de 136 

maneira muito qualificada. Falou que os membros da Câmara Técnica Jurídica estão 137 

bem avançados e maduros na discussão. Na segunda etapa que foi mais importante, 138 

o envio da minuta para o e-mail de todos para que todos fizessem suas contribuições 139 

e apenas a ALEAM/COMAPA, enviou suas contribuições. Feito os esclarecimentos, 140 

falou que a partir desse amadurecimento a sua proposta e realizar uma discussão em 141 

bloco, como nós foi aprovado o Regimento Interno, que foi aprovado em uma única 142 

sessão, porque todos fizeram um pacto de que iria aprovar naquela sessão, sem 143 

discussões desnecessárias, dessa forma, rogo aos conselheiros com a permissão dos 144 

secretários que se encontram na mesa e da nossa diretora jurídica do IPAAM, para que 145 



 

 

sejamos bem objetivos e bem oportuno,  afinal de contas isso não é uma emenda 146 

constitucional da constituição federal, e se eventualmente houver alguma discordância 147 

em algum ponto, na próxima sessão já pode mudar. Falou ainda que, o fato é que o 148 

ministério público está na jugular dos dois secretários e o Tribunal de Contas querendo 149 

que a secretaria que é responsável pelos recursos que estão guardados e se sabe que 150 

a nossa floresta está precisando e o nosso ambiente está precisando desse recurso. 151 

Então, esse é o apelo que ele fez para os conselheiros, e assim, passou para 152 

contribuições, portanto, perguntou se todos estavam de acordo quanto fazer a análise 153 

por bloco ou por capítulos. A Conselheira Renée Veiga, representante da FIEAM, 154 

falou que todos receberam a minuta previamente e tiveram a oportunidade de se 155 

manifestarem e contribuírem, com o prazo que foi dado até ontem metade do dia [10/10, 156 

12h], porém, somente a ALEAM/COMAPA se manifestou, dessa forma, não ver a 157 

necessidade de ler artigo por artigo, em tese se todos fizeram o trabalho de casa, todos 158 

já fizeram a sua leitura. A Conselheira representante do IPAAM, Samya Sanches, 159 

falou que o IPAAM fez suas contribuições por meio da sua Procuradora, e que concorda 160 

com o que a mesa decidir. O Conselheiro representante da OAB, Vanylton Bezerra 161 

dos Santos, fez duas propostas fazer a leitura de forma bem dinâmica todo o texto, e 162 

se algum conselheiro quiser fazer destaque, interrompe e coloca o destaque e se 163 

discuti. A segunda proposta, partindo do pressuposto que todos leram, então, já se 164 

sabe onde quer o destaque, sendo assim, passamos direto para o ponto do destaque. 165 

O Presidente da sessão, Eduardo Costa Taveira, colocou uma terceira proposta, que 166 

é a exposição por artigo. Na ocasião o presidente da sessão colocou para votação, 167 

sendo aprovada a terceira proposta. Superada as discussões, deu-se início a análise e 168 

deliberação da minuta de resolução que estabelece critérios para acesso ao recurso do 169 

Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA. O Conselheiro Coordenador da Câmara 170 

Técnica Jurídica do CEMAAM, Vanylton Bezerra, deu início a relatoria conforme 171 

aprovado pelos demais conselheiros. Feito a apresentação dos artigos, com as devidas 172 

considerações e manifestação dos demais conselheiros, deu-se por concluída a minuta 173 

de resolução proposta. O Presidente da sessão, Luís Henrique Piva [nesse 174 



 

 

momento], falou que não mais havendo considerações por parte dos conselheiros, 175 

considera-se APROVADA, a Minuta de Resolução que aprova o Regimento Interno do 176 

FEMA e estabelece critérios para uso dos recursos do FEMA. Passo seguinte, 177 

Composição do Conselho deliberativo e Fiscal, previsto do Decreto nº. 40.768, de 10 178 

de junho de 2019, que institui o Fundo de Mudanças Climáticas, Conservação 179 

Ambiental e Serviços Ambientais – FEMUCS. O Presidente da sessão, Luís Henrique 180 

Piva, fez os esclarecimentos quanto a finalidade da composição desses conselhos, 181 

para que todos tivessem conhecimento. Feito os esclarecimentos e após 182 

manifestações, deu início a composição dos conselhos fiscal e deliberativo. O Conselho 183 

deliberativo ficou com a seguinte composição: 06 membros sociedade civil: OAB, 184 

CNS, IDESAM, GTA, MNCR, FAS. 06 membros setor público: CAAMA, UEA, INPA, 185 

UFAM, SEMA, IPAAM. O Conselho Fiscal ficou com a seguinte composição: 05 186 

membros sociedade civil: CREA, FVA, FACEA, FMF, AENAMBAM (falta a 187 

indicação de uma instituição); 06 membros setor público: SEPROR, SEMMAS 188 

(falta a indicação de quatro instituições). Foi sugerido pelos conselheiros fazer uma 189 

consulta para o público externo. Sugestão: CRC, CORECON, CRA. Feito isso, o 190 

Secretário Executivo explicou que a reunião agendada para o dia 18/10, foi transferida 191 

para o dia 08 de novembro, por motivo de conflitos de agendas dos secretários e do 192 

Presidente do IPAAM. Não mais havendo nada a deliberar. O Presidente da Sessão, 193 

Luís Henrique Piva, agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a 194 

Sexagésima Oitava Reunião Extraordinária do CEMAAM. Eu, Glauce Maria Tavares 195 

Monteiro_________, Assessora do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, 196 

lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura de todos os presentes.   197 

Assinatura dos conselheiros: 198 

1.Eduardo Costa Taveira (SEMA)____________________________ 199 

2.Luís Henrique Piva (SEMA)_______________________________ 200 

3.Kelly Navegante de Melo (AENAMBAM)_____________________ 201 

4.Camila Martins Pires (ALEAM/CAAMA)______________________ 202 

5.Fabiola Mendes (ALEAM/COMAPA)________________________ 203 



 

 

6.Clodoaldo Cardoso Pontes (CNS)___________________________ 204 

7.Eire Gentil Vinhote (CRBio-06)_____________________________ 205 

8.Luiz Antônio de Araújo Lourenço(EMBRAPA)_________________ 206 

9.Dahilton Pontes Cabral (FACEA)___________________________ 207 

10.Marcos Anderson Pinheiro Nogueira (FAEA)_________________ 208 

11.Carlos Roberto Bueno (FAS)_____________________________ 209 

12.Ana Cristina Ramos (FVA)_______________________________ 210 

13.Renée Fagundes Veiga (FIEAM)__________________________ 211 

14.Adenilde Pinto de Almeida (GTA)__________________________ 212 

15.Keurys Kelly Souza da Silva (ICMBio)_______________________ 213 

16.André Luiz Menezes Vianna (IDESAM)______________________ 214 

17.Basílio Frasco Vianez (INPA)______________________________ 215 

18.Samya de Oliveira Sanches (IPAAM)________________________ 216 

19.Penélope Aryadne Antony Lira (FMF)________________________ 217 

20.Suelen Cardoso Ramos (MNCR)____________________________ 218 

21.Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM)______________________ 219 

22.Nadiele Pacheco (SEPROR)_______________________________ 220 

23.Maria da Gloria Gonçalves Melo (UEA)_______________________ 221 

24.Francimar Mamed (UFAM) ________________________________ 222 

Ouvintes:  223 

Ricardo Miranda (AAM)_____________________________________ 224 

Glauce Tavares Monteiro (SEMA)_____________________________ 225 

Lúcio Góis (SEMA)_________________________________________ 226 

Edheyberg P. Gama (SEMA)_________________________________ 227 

Alecsandra Tavares (SEMA)._________________________________ 228 

      229 


