
                                                          

 

 1 

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 2 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO 3 

AMBIENTE - CEMAAM, realizada no dia 4 

29 de abril de 2022. 5 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, foi realizada a Octogésima 6 

Segunda Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEMAAM, por 7 

meio de videoconferência na plataforma TEAMS, onde foi discutida a seguinte pauta: 1 8 

– Abertura da reunião pelo Presidente do CEMAAM; 2 – Leitura e aprovação da ATA da 9 

81ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2022; 3 – Análise e deliberação 10 

sobre o reajuste de valores do projeto intitulado adequação acústica para sala de 11 

reunião, interessado Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, aprovado na 75ª 12 

Reunião Ordinária em 16/06/2021; 4 – Análise e deliberação do Processo nº 13 

01.01.030201.00004362.2018, interessado Cineide Rocha da Silva (Relatoria: Suelen 14 

– MNCR); 5 – Distribuição de processos de auto de infração encaminhados ao CEMAAM 15 

para análise dos conselheiros; 6 – Informes da Secretaria Executiva do CEMAAM; 7 – O 16 

que houver. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Eduardo Costa Taveira 17 

(SEMA), Rubens Bentes da Silva e Lindiane Oliveira de Oliveira (CREA/AM), Israel Wilter 18 

Dourado (CRBio-06), Fernanda da Silva Pereira (FIEAM), Edmar Lopes Magalhães 19 

(SEDECTI), Carlos Roberto Bueno (F A S), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Janeth 20 

Fernandes da Silva (CREA/AM), Emanuelle de Souza e Silva (IPAAM), Juan Mario 21 

Guzman Daza (FAEA), Fabíola dos Santos Mendes (ALEAM/COMAPA), Maria da Glória 22 

Gonçalves Melo (UEA), Jane Freitas de Goés Crespo (FOPES), Marcely Cristiny 23 

Andrade da Silva (SEMMAS), Clodoaldo Ramos Pontes (CNS), Dahilton Pontes Cabral 24 

(FACEA), Jaderson Marques da Silva (AENAMBAM), Francimar Mamed (UFAM), 25 

Eduardo Rizzo Guimarães (SEPROR), Cilmara Silva Lage de Farias (ALEAM/CMADS), 26 

Ronaldo Pereira Santos (INCRA) e Marciclei Pinto da Silva (FETAGRI). Participaram 27 

como convidados/ouvintes: Glauce Ma. Tavares Monteiro, Tadeu Silva e Pablo José 28 

Melo Serra (SEMA), Marcela Michiles (CONSULTORA) e Janeth Fernandes da Silva 29 

(CREA/AM), Nayana Souza Rodrigues (ASSCOL/SEMA), Larissa Cristina da Costa Pinto 30 

(ASSCOL/SEMA). Instituições ausentes: COIAB, CPRM, EMBRAPA, FVA, IAAN, 31 

IBAMA, INPA, FMF, MNCR, OAB/AM e SECT. O Presidente da sessão, Eduardo 32 



                                                          

 

Taveira, deu início à reunião e passou para o 2° item de pauta, “Leitura e aprovação da 33 

ATA da 81ª Reunião Ordinária, ocorrida em 18 de fevereiro de 2022”. O Conselheiro 34 

representante da FETAGRI, Marciclei Pinto, cumprimentou a todos e explicou que está 35 

participando pela primeira vez de uma reunião do Conselho, sendo assim, fez um 36 

comentário referente ao projeto citado nas linhas 113 e 114 da ata, que trata sobre o 37 

“Monitoramento da Qualidade de Águas da Grande Manaus – Etapa: Bacias do Tarumã 38 

Açu, Tarumã Mirim e Puraquequara”, aprovado na última reunião do Conselho, onde 39 

solicitou que seja apresentada uma prévia do andamento desse projeto na próxima 40 

reunião e informou que gostaria de fazer uma visita à embarcação que foi aprovada no 41 

projeto. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, agradeceu pelo interesse e 42 

respondeu que a assessora Glauce poderia encaminhar o contato do pesquisador para 43 

que o mesmo possa marcar uma visita ao barco.  Lembrou também que a embarcação 44 

mencionada faz parte de um programa de monitoramento do IPAAM e que o projeto 45 

aprovado complementa as ações para esse empreendimento. Em seguida, deu 46 

prosseguimento à leitura da ata. Sem manifestações contrárias, a ata foi APROVADA. 47 

Dando continuidade, passou a ser discutido o item 3 da pauta, “Análise e deliberação 48 

sobre o reajuste de valores do projeto intitulado adequação acústica para sala de 49 

reunião, interessado Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, aprovado na 75ª 50 

Reunião Ordinária em 16/06/2021”. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, 51 

explicou que o processo já havia sido analisado e aprovado anteriormente por esta 52 

plenária, mas por conta do reajuste de preços no mercado, o valor aprovado 53 

anteriormente não foi suficiente, precisando assim passar por readequações e pela 54 

reanálise por parte do Comitê Gestor do FEMA. Após a realização das cotações, o valor 55 

passou de R$ 7.873,11 (sete mil, oitocentos e setenta e três reais e onze centavos) para 56 

R$ 17.519,21 (dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e vinte e um centavos), e 57 

após análise do Comitê Gestor do FEMA, o valor reajustado foi APROVADO e 58 

encaminhado com essa recomendação ao CEMAAM. Sem manifestações contrárias, o 59 

projeto foi APROVADO pelo Conselho. O próximo item da pauta que trata sobre a, 60 

“Análise e deliberação do Processo nº 01.01.030201.00004362.2018, interessado 61 

Cineide Rocha da Silva”, foi suspensa por conta da ausência da Conselheira relatora, 62 

Suelen Cardoso, representante do MNCR. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, 63 

comentou que alguns processos estão parados por conta da falta de relatoria e correm 64 



                                                          

 

o risco de prescreverem, o que é uma situação grave, pois ofícios estão sendo 65 

encaminhados às instituições e não estão sendo respondidos, o que pode acarretar em 66 

processo administrativo por parte dos órgãos de controle do Estado. Sendo assim, 67 

lembrou aos Conselheiros que em caso de necessidade, a Câmara Técnica de Assuntos 68 

Jurídicos já se colocou à disposição para ajudar na elaboração dos relatórios e a SEMA 69 

já disponibilizou o seu setor jurídico para auxiliar nessa questão. O Conselheiro 70 

representante da FETAGRI, Marciclei Pinto, informou que ainda não leu o regimento 71 

interno do CEMAAM, mas que ao ser ver, é necessário que haja um prazo para que os 72 

processos sejam relatados, para evitar que situações como essa aconteçam. O 73 

Presidente da sessão, Eduardo Taveira, respondeu que o regimento interno será 74 

encaminhado ao Conselheiro, e em seguida, passou para o próximo item de pauta, 75 

“Distribuição de processos de auto de infração encaminhados ao CEMAAM para análise 76 

dos conselheiros”, reforçando que as instituições que forem sorteados e não possuírem 77 

estrutura para a elaboração da relatoria, podem pedir auxílio à CTASSJUR e à 78 

Assessoria Jurídica da SEMA. Em seguida, a assessora dos Colegiados da SEMA, 79 

Glauce Tavares [Eu], realizou o sorteio para distribuição dos processos a serem 80 

deliberados pelo CEMAAM. Ao final do sorteio, a distribuição foi a seguinte: MNCR – 81 

Processo n.° 01.01.030201.3225.2018, interessado AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE 82 

ENERGIA S/A; INCRA – Processo n.° 01.01.030201.1136.2019, interessado 83 

PARINTINS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PESCADOS LDTA; OAB/AM – Processo 84 

n.º 01.01.030201.1550.2019, interessado AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 85 

S/A; EMBRAPA – Processo n.º 01.01.030201.1575.2019, interessado CLAUDIONOR 86 

RIBEIRO DE VESCONCELOS FERREIRA; SEDECTI – Processo n.º 87 

01.01.030201.1564.2019, interessado ASTRIDE BELOTA SEFFAIR; IPAAM – 88 

Processo n.º 01.01.030201.1720.2019, interessado T LOUREIRO CORRETORA DE 89 

MOVEIS LTDA, porém, impedido de relatar por ser o órgão de autuação, dessa forma o 90 

processo deverá ser sorteado novamente; ALEAM/COMAPA – Processo n.º 91 

1503.580.2017, interessado IMPORTADORA EXPORTADORA E INDUSTRIA JIMMY 92 

LTDA; UFAM – Processo n.º 1503.1130.2017, interessado AMAZONAS 93 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A; INPA – Processo n.º 01.01.030201.279.2020, 94 

interessado ABRAAO DA SILVA SIQUEIRA; FMF – Processo n.º 1503.4342.2017, 95 

interessado NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO; CPRM – Processo n.º 96 



                                                          

 

1503.2859.2017, interessado RUBENS CORREA RAMOS. Em seguida, informou que o 97 

acesso aos processos será de forma digital por meio de link e que será enviado ofício às 98 

instituições para informar do sorteio e qual o processo deverá relatar. O Conselheiro 99 

representante da UFAM, Francimar Mamed, pediu para que os Conselheiros que 100 

ficaram com processos de 2017 e 2018 agilizem sua apresentação pois correm risco de 101 

os processos estarem com prescrição intercorrente e pediu também à SEMA a 102 

disponibilização do processo físico para análise, pois com relação ao processo virtual ele 103 

encontra certa dificuldade em fazer a leitura. O Conselheiro representante da 104 

FETAGRI, Marciclei Pinto, sugeriu que os processos que foram distribuídos em 2019 105 

(dois mil e dezenove) e que estão para prescrever, sejam recolhidos e redistribuídos para 106 

outros Conselheiros que possam se dedicar mais à essa função. O Presidente da 107 

sessão, Eduardo Taveira, informou que a SEMA está tentando reaver esses processos, 108 

mas não estão tendo respostas aos ofícios encaminhados às instituições, inviabilizando 109 

a redistribuição. Inclusive, o Conselheiro representante do INCRA, Ronaldo Pereira, 110 

por dificuldades com o seu áudio, lhe enviou uma mensagem lembrando que esse 111 

assunto já foi discutido pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em reunião 112 

realizada no dia 10 (dez) de março de 2022 (dois mil e vinte e dois), que por unanimidade 113 

ficou decidido que: 1) a Secretaria Executiva deve comunicar formalmente ao Presidente 114 

do CEMAAM sobre o esgotamento de buscas no âmbito do CEMAAM em relação aos 115 

processos; 2) O secretário da SEMA deve formar comissão no âmbito da SEMA para os 116 

processos não devolvidos, para isso deve disponibilizar os documentos existentes no 117 

âmbito da Secretaria Executiva à Comissão; o objeto da comissão é a busca, incluindo, 118 

entre outros, o envio de ofícios aos órgãos/entidades, etc.); a Comissão gera um relatório 119 

final com resultados e medidas/providências nos termos da legislação aplicável; 3) 120 

Processos extraviados: após conclusão da comissão, deve-se RECONSTITUIR os 121 

autos, solicitando cópias aos órgãos internos do IPAAM/CEMAAM/SEMA que tenham 122 

documentos relacionados ao processo; 4) Processo devolvido sem relatoria, nem 123 

justificativa aprovada pela plenária, sugere-se: redistribuir para nova relatoria; analisar 124 

se houve prescrição e quais as medidas cabíveis, no âmbito da plenária. Participaram 125 

os seguintes membros: Ronaldo Pereira, Francimar Mamed, Israel Dourado, 126 

Emanuelle de Souza, Renée Veiga e Walter Cohen. O Conselheiro representante da 127 

F A S, Carlos Roberto Bueno, comentou que muitas vezes a instituição não fica ciente 128 



                                                          

 

dessas situações e por isso acha importante o envio do ofício com a formalização da 129 

distribuição desses processos. Mudando de tópico, o Conselheiro representante da 130 

FACEA, Dahilton Cabral, perguntou qual o órgão responsável pela Bacia do Rio 131 

Tarumã-Açu, pois esteve lá recentemente e se deparou com uma grande quantidade de 132 

casas construídas no seu entorno, e também um grande número de flutuantes, o que é 133 

preocupante com relação à falta de esgotamento sanitário na região. O Presidente da 134 

sessão, Eduardo Taveira, respondeu que o Conselho Estadual de Recursos 135 

Hídricos – CERH, se reuniu e decidiu por suspender novos licenciamentos de flutuantes 136 

pelos próximos 24 meses, e o Estado disponibilizou 1,5 milhões de reais para a 137 

realização de um estudo de capacidade da região e a elaboração de um plano de gestão 138 

da Bacia do Rio Tarumã-Açu. O problema da ocupação nessa área é bem complexo, 139 

mas os flutuantes não são os que causam mais poluição, sendo essa responsabilidade 140 

das ocupações desordenadas que vêm ocorrendo nas margens e da falta de estrutura 141 

de rede de esgotamento sanitário. Em não havendo mais manifestações a respeito da 142 

distribuição dos processos, o Presidente da sessão, Eduardo Taveira, passou para os 143 

informes, abrindo espaço para quem quiser se manifestar. O Conselheiro 144 

representante da UFAM, Francimar Mamed, pontuou que há legislações vigentes que 145 

são capazes de resolver esses problemas, tanto para a situação do esgotamento 146 

sanitário como das ocupações indevidas nessa área. Em seguida, aproveitou para 147 

perguntar sobre o andamento da proposta de lei ordinária que foi aprovada em 2020 por 148 

esta plenária, que trata da Compensação Ambiental de empreendimentos sujeitos a 149 

licenciamento que possuem estudos de impactos ambientais, pois foi observado que o 150 

Ministério Público de Contas do Amazonas, por meio do procurador Ruy Marcelo, enviou 151 

uma notificação quanto ao posicionamento formal relativo à esse dispositivo, que já 152 

poderia estar sendo utilizado para que grandes empreendimentos contribuam com a 153 

compensação ambiental, como por exemplo a Empresa Eneva. Outro ponto a 154 

questionar, seria sobre a elaboração da Política Florestal, que foi construída pela SEMA, 155 

passou pelas câmaras técnicas e por conta de dúvidas levantadas pela CTASSJUR, 156 

houve uma reunião na SEMA para tentar resolver essas questões, e depois disso não 157 

houve mais informações a respeito, até que apareceu sendo aprovado pelo Deputado 158 

Ângelus Figueira sem que fosse citado que a elaboração havia sido realizada pela 159 

SEMA, o que lhe causou surpresa, pois até as dúvidas que foram levantadas pela 160 



                                                          

 

CTASSJUR, o que inviabilizou seu andamento naquele momento, ainda constavam na 161 

proposta aprovada pelo deputado, e gostaria de saber o que de fato aconteceu para que 162 

isso ocorresse. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, respondeu que o texto 163 

apresentado pelo Deputado Ângelus Figueira não saiu da SEMA e inclusive já se 164 

manifestaram formalmente e criticamente sobre os equívocos que constam na minuta. 165 

Em relação às Compensações Ambientais, elas estão sendo repassadas normalmente, 166 

pois o decreto aprovado, que trata sobre a sua utilização, não causa nenhum 167 

impedimento quanto a isso. Sobre a cobrança feita pelo Ministério Público de Contas do 168 

Amazonas, a SEMA já encaminhou uma resposta informando que vem passando por 169 

problemas na assessoria jurídica, por falta de pessoal e de estrutura, o que vem 170 

causando lentidão na análise dos processos. Seguindo com os informes, o Conselheiro 171 

representante da SEDECTI, Edmar Lopes, comentou sobre a questão dos flutuantes 172 

que serão retirados da bacia do rio Tarumã-Açu, e que todos os Conselhos devem 173 

discutir soluções para os problemas que irão surgir e impactar a vida das comunidades 174 

que se localizam no entorno da bacia. Aproveitou também a oportunidade, para convidar 175 

todos a participarem de um Workshop que está sendo organizado pela SEDECTI, que 176 

está com uma nova gestão tendo como secretário o ex-deputado Ângelus Figueira, e 177 

que tratará sobre os Programas de Zoneamento Ecológico – ZEE e o Amazonas Mais 178 

Verde, onde apresentarão as ações que vêm sendo desenvolvidas no Estado. Sobre a 179 

compensação ambiental, soube que saiu uma ordem judicial para que a empresa Eneva 180 

faça o pagamento da compensação ambiental para o município do Rio Preto da Eva, e 181 

não sabe se em Presidente Figueiredo será feito da mesma forma.  O Presidente da 182 

sessão, Eduardo Taveira, agradeceu pelo convite e se colocou à disposição para 183 

participar dos eventos que venham a ser realizados, inclusive, fazendo uma 184 

apresentação sobre as ações realizadas e os sistemas utilizados pela SEMA. A 185 

Conselheira representante do FOPES, Jane Crespo, parabenizou o Conselheiro 186 

Edmar Lopes, e reforçou a importância do ZEE, que para eles, enquanto municípios do 187 

interior, só assim conseguem dar direcionamento das suas políticas locais, por meio do 188 

zoneamento, e pede que seja dado o devido valor e prioridade a esse programa por meio 189 

das discussões de políticas públicas. Com relação à situação dos flutuantes, informou 190 

que em muitas cidades do interior, também havia esse problema, e em Maués, por meio 191 

do Plano Diretor, definiram algumas regras para ordenar essa situação, como por 192 



                                                          

 

exemplo, realizaram a delimitação da área para a instalação de flutuantes, liberando 193 

licenciamento somente para os de serviços e proibindo flutuantes para moradia, também 194 

devem possuir estação própria de tratamento de esgoto e limitaram a quantidade de 195 

embarcações para a região. Essas foram algumas ações realizadas para solucionar o 196 

problema antes que crescesse da forma como se encontra atualmente no Tarumã-Açu. 197 

O Conselheiro representante da CNS, Clodoaldo Pontes, comentou que há 198 

posicionamentos contrários à estratégia de Zoneamento Ecológico e que a realização do 199 

Workshop é importante para que possam discutir melhor esse tem, ouvindo todos os 200 

lados. Com relação à empresa Eneva, há processos antigos que passaram pela SEMA 201 

e foram licenciados para que ela atuasse em área de acordo de pesca, inclusive onde 202 

há uma solicitação para a criação de uma RDS, e essa empresa tem atuado e entrado 203 

em áreas que ainda estão em discussão ambiental, inclusive onde há comunidades 204 

tradicionais. O questionamento que fica, é como o Estado pôde licenciar atividades 205 

nessas regiões, e vem ocorrendo um debate público sobre essa questão. O Presidente 206 

da sessão, Eduardo Taveira, se colocou à disposição para que possam discutir sobre 207 

esses temas mais detalhadamente, inclusive apresentando os licenciamentos e as 208 

análises da área técnica. Não havendo mais manifestações, agradeceu pelos 209 

comentários dos Conselheiros e passou para os informes da secretaria executiva. O 210 

primeiro informe foi referente ao Projeto de Reflorestamento de Áreas Degradadas com 211 

Sementes de Plantas Alimentícias não Convencionais Ricas em Compostos Bioativos, 212 

que passou pela Câmara Técnica de Análise de Projetos e não foi recomendado o seu 213 

envio à plenária do CEMAAM, pois seu orçamento era muito alto. O segundo informe foi 214 

sobre o Plano Estadual de REDD+ que foi encaminhado pela Câmara Técnica de 215 

Serviços Ambientais à área técnica da SEMA para elaboração de parecer, e assim que 216 

o parecer for recebido e analisado pela CT, será encaminhado à esta plenária. Por último, 217 

registrou que houve a atualização de Conselheiros das instituições FETAGRI, IBAMA e 218 

ALEAM/CAAMA, que agora possui uma nova sigla, ALEAM/CMADS. O Conselheiro 219 

representante da FETAGRI, Marciclei Pinto, questionou alguns temas, como a 220 

atualização dos dados demográficos sobre as Unidades de Conservação, a liberação de 221 

CDRU e os auxílios financeiros concedidos para as comunidades dessas áreas e a 222 

situação do garimpo ilegal. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, convidou o 223 

Conselheiro a fazer uma visita à SEMA para tratar detalhadamente cada um desses 224 



                                                          

 

temas com o departamento responsável e, posteriormente, submetê-los como pauta à 225 

plenária. Em seguida, fez as considerações finais, e deu por encerrada a 82ª Reunião 226 

Ordinário do CEMAAM. Eu, Glauce Tavares Monteiro _____________, assessora dos 227 

colegiados da SEMA, lavrei a presente ata que incorpora como anexo a lista de presença 228 

extraída da plataforma TEAMS, registro fotográfico e o relatório do projeto aprovado.        229 

 230 

                                                                                  Assessoria de colegiados da SEMA. 231 

 232 

 233 

ANEXO I 234 

LISTA DE PRESENÇA 235 

 236 

  82ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMAAM    

  HORA DE INÍCIO DA REUNIÃO 
29/04/2022 08:41 

   

  HORA DE TÉRMINO DA REUNIÃO 
29/04/2022 11:23 

   

  INSTITUÇÕES PRESENTES (A) 
23 

   

  CONVIDADOS E/OU OUVINTES (B) 
5 

   

  TOTAL DE INST. PARTICIPANTES (A+B) 
28 

   

  

INSTITUIÇÕES AUSENTES: COIAB, CPRM, EMBRAPA, FVA, IAAN, 
IBAMA, INPA, FMF, MNCR, OAB/AM E SECT.    

  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Sem ausências justificadas.    

   ID DA REUNIÃO: 00ed4e07-9b03-4552-9c0a-9936f7f4f1fb    

       

  
NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 

HORARIO 
DE 

ENTRADA 

HORARIO 
DE SAÍDA 

FUNÇÃO 

01 
Tadeu Silva TI/SEMA 

29/04/2022 

08:41 

29/04/2022 

11:19 OUVINTE 

02 

Glauce Ma. Tavares Monteiro ASSCOL/SEMA 
29/04/2022 

08:42 

29/04/2022 

11:23 

ASSESSORA DOS 

COLEGIADOS 

03 
Edmar Lopes Magalhães SEDECTI 

29/04/2022 

08:49 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRO 

04 
Dahilton Pontes  Cabral FACEA 

29/04/2022 

08:51 

29/04/2022 

11:23 CONSELHEIRO 



                                                          

 

05 
Fernanda da Silva Pereira FIEAM 

29/04/2022 

08:54 

29/04/2022 

10:38 CONSELHEIRA 

06 
Fabíola dos Santos Mendes ALEAM/COMAPA 

29/04/2022 

08:54 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRA 

07 
Israel Wilter Dourado Cabral CRBIO-06 

29/04/2022 

08:54 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRO 

08 
Jaderson Marques da Silva AENAMBAM 

29/04/2022 

08:56 

29/04/2022 

11:22 CONSELHEIRO 

09 
Adenilde Pinto de Almeida GTA 

29/04/2022 

08:57 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRA 

10 
Francimar Mamed UFAM 

29/04/2022 

08:58 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRO 

11 
Carlos Roberto Bueno F A S 

29/04/2022 

09:00 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRO 

12 
Fernanda de Almeida Meirelles IDESAM 

29/04/2022 

09:01 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRA 

13 
Jane Freitas de Goés Crespo FOPES 

29/04/2022 

09:02 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRA 

14 
Eduardo Rizzo Guimaraes SEPROR 

29/04/2022 

09:03 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRO 

15 
Juan Mario Guzman Daza FAEA 

29/04/2022 

09:03 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRO 

16 
Cilmara Silva Lage de Freitas ALEAM/CMADS 

29/04/2022 

09:04 

29/04/2022 

10:13 CONSELHEIRA 

17 
Janeth Fernandes CREA/AM 

29/04/2022 

09:05 

29/04/2022 

09:37 REPRESENTANTE 

18 
Emanuelle de Souza e Silva IPAAM 

29/04/2022 

09:06 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRA 

19 
Marcela Michiles  CONSULTORA 

29/04/2022 

09:07 

29/04/2022 

11:19 CONVIDADA 

20 
Lindiane Oliveira de Oliveira CREA/AM 

29/04/2022 

09:11 

29/04/2022 

11:20 CONSELHEIRA 

21 
Ronaldo Pereira Santos INCRA 

29/04/2022 

09:11 

29/04/2022 

11:11 CONSELHEIRO 



                                                          

 

22 
Clodoaldo Ramos Pontes CNS 

29/04/2022 

09:12 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRO 

23 
Maria da Glória Gonçalves de Melo UEA 

29/04/2022 

09:13 

29/04/2022 

10:06 CONSELHEIRA 

24 
Marcely Cristiny Andrade da Silva SEMMAS 

29/04/2022 

09:14 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRA 

25 

Eduardo Costa Taveira SEMA 
29/04/2022 

09:18 

29/04/2022 

11:19 

PRESID. DO 

CEMAAM 

26 
Ronilson Vasconcelos Barbosa ICMBIO 

29/04/2022 

09:19 

29/04/2022 

11:19 CONSELHEIRO 

27 
Marciclei Pinto da Silva FETAGRI 

29/04/2022 

09:22 

29/04/2022 

11:23 CONSELHEIRO 

28 
Rubens Bentes da Silva CREA/AM 

29/04/2022 

09:28 

29/04/2022 

11:07 CONSELHEIRO 

29 
Pablo Jose  Melo Serra TI/SEMA 

29/04/2022 

09:33 

29/04/2022 

11:22 OUVINTE 
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ANEXO II 239 

REGISTRO FOTOGRAFICO 240 
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 242 

 243 

ANEXO III 244 

RELATÓRIO DO COMITÊ GESTOR DO FEMA  245 

 

 

Número Total de Participantes 4   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Título da Reunião CGFEMA 

Hora de início da reunião 07/04/2022  08:55 

Hora de Término da Reunião 07/04/2022 10:29 

AUSÊNCIA JUSTIFICADA: CREA     

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO  ENTRADA  SAIDA FUNÇÃO 

01 Glauce Maria Tavares Monteiro 
13/07/2021 

08:55 

07/04/2022 

09:01 

07/04/2021 

10:29 
Organizador 

02 Juan Mario Guzman 
13/07/2021 

09:01 

07/04/2022 

09:01 

07/04/2021 

10:29 
Membro 

03 Clodoaldo Pontes 
13/07/2021 

09:08 

07/04/2022 

09:13 

07/04/2021 

10:29 
Membro 

04 
Luzia Raquel Queiroz Rodrigues 

Said 

13/07/2021 

08:55 

07/04/2022 

08:55 

07/04/2021 

10:29 

Secretária Executiva 

do FEMA 



                                                          

 

 246 

Aos 7 (sete) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois (2022), o Comitê Gestor do Fundo Estadual do 247 

Meio Ambiente - FEMA reuniu-se para análise de uma proposta de projeto para uso do recurso do FEMA, 248 

de acordo com o previsto na Resolução/CEMAAM Nº 31, de 14 de novembro de 2019, em seu art.14, §4ª, 249 

no que diz: “A secretaria executiva do CEMAAM irá elaborar anualmente a previsão de desembolso para 250 

as despesas administrativas relacionadas ao colegiado, a qual será apresentada para a aprovação do 251 

plenário, com a destinação percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos disponíveis no exercício, para 252 

as despesas administrativas do CEMAAM, não podendo ser utilizado para pagamento de pessoal.” A 253 

Secretária Executiva do FEMA, Luzia Raquel Said, deu início à reunião, agradecendo pela presença dos 254 

membros do comitê gestor, explicou que a pauta dessa reunião é “reanálise do projeto “Adequação 255 

acústica da sala de reunião do 2º pavimento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente elaborado pela 256 

Assessoria de Colegiados da SEMA, para atender as atividades desenvolvidas pelos colegiados”. Falou 257 

ainda que, inicialmente esse projeto da Adaptação acústica da sala de reunião, ele estava orçado em R$ 258 

7.873,11 (Sete mil oitocentos e setenta e três reais e onze centavos). E que pediu para projetar o seu 259 

despacho que consta no processo que foi aprovada em plenária do CEMAAM. Informou que assim que o 260 

projeto é aprovado no Comitê Gestor do FEMA, ele segue para plenário para análise e aprovação, e na 261 

sequencia se começa os trâmites internos administrativos para aquisição daquela contratação de serviço 262 

para elaboração do mapa comparativo, onde solicitamos 3 cotações para fazer a média desses valores 263 

para optamos pelo menor valor. Porém, quando foi feita essa primeira cotação, o primeiro mapa 264 

comparativo, o valor ficou muito superior. Dessa forma, o valor ficou muito superior do previsto, e como 265 

estava muito acima naquele momento como já era assim, um momento de fechamento de orçamento de 266 

2021, onde na ocasião solicitamos que o processo fosse segurado para que pudéssemos realizar outra 267 

cotação, foi quando solicitamos já na segunda quinzena de janeiro novas cotações para fazer um novo 268 

mapa comparativo. Dessa forma, os valores ainda ficaram acima do previsto, então por conta disso, 269 

solicitamos essa reunião para que nós pudéssemos apresentar aos senhores esses novos valores para 270 

análise e possível aprovação. O Conselheiro representante do CNS, Clodoaldo Pontes, falou que existe 271 

uma lei que aprova esse recurso do fundo de forma plena, sem ter que passar pelo comitê e que não vê 272 

problema algum considerando que está dentro da legislação. Dessa forma, concordou plenamente com 273 

essas mudanças financeiras para atender essas necessidades do próprio conselho. A Secretária Executiva, 274 

Raquel Said, agradeceu e reforçou que conforme mencionado e segundo o regimento do fundo estadual 275 

do meio ambiente, 5% do orçamento previsto para aquele exercício, pode ser usado para as despesas 276 

administrativas do CEMAAM. O Conselheiro representante da FAEA, Juan Mario Guzman, falou que está 277 

com a conexão um pouco ruim, pois, está em Boca do Acre, porém, está acompanhando a reunião e estar 278 

de acordo com a aprovação do projeto atualizado. Por fim, a Secretária Executiva, Raquel Said, perguntou 279 

aos conselheiros quem era favorável à aprovação do projeto com os valores atualizados. Dessa forma, os 280 

membros do comitê gestor aprovaram e recomendaram o encaminhamento à plenária do CEMAAM para 281 

aprovação. Sem nada mais a deliberar, a Secretária Executiva, Raquel Said, deu por encerrada a reunião 282 

do comitê gestor do FEMA.   283 

 284 

 285 



                                                          

 

É o Relatório.  286 

 287 

Glauce Tavares  288 

Assessora dos Colegiados da SEMA 289 

 290 

APROVADA NA 83ª RO EM 20/05/2022 291 


