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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO ESTADUAL DA RESERVA DA 2 

BIOFERA DA AMAZÔNIA CENTRAL – 3 

CERBAC, realizada em 11 de março de 2020. 4 

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, no auditório da Secretaria de Estado 5 

do Meio Ambiente – SEMA, aconteceu a Trigésima segunda Reunião Ordinária do CERBAC. 6 

Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Christina Fischer (SEMA), Ivo Santos da 7 

Silva (AMAZONASTUR), Monique Taiane dos Santos Brasil (FEI), Francisco Carlos Borges 8 

(FOPEC), Adenilde Pinto de Almeida (GTA), Nailza Pereira Porto (IPÊ), Emiliano Esterci 9 

Ramalho (MAMIRAUA), Marco Antônio Vaz de Lima (SEMMAS), Heitor Rodrigues 10 

Liberato (SEPROR), Thierry Ray Jehlen Gasnier (UFAM), Guillermo Bendezu Estupiñan 11 

(WCS). Convidados ou ouvintes: Maria Nazaré Lima (DEMUC/SEMA), Rizomar Rodrigues 12 

(SEPROR/SEAPAF), Dayse Campista (NUEDAM/SEMA), Menaide Damasceno 13 

(NUEDAM/SEMA), Fabio Eon (UNESCO), Glauco K. de Freitas (UNESCO), Clayton F. Lino 14 

(RBMA), Jusenaldo Trindade Alves (SEMA), Cristina Z. Escate (ADS), Ronaldo Candoso 15 

(PMAM CPAMB) Patrícia Moura (DEMUC/SEMA), Nadiele Pacheco (IDAM) Alecsandra 16 

Tavares da Silva (SEMA) e Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA). Instituições ausentes: 17 

CNS, COIPAM, CONALTOSOL, AAM, FUNAI, FVA, ICMBIO, IDESAM, INPA, IPAAM, 18 

ISA, SINDPESCA. A Secretária Executiva do CERBAC, Christina Fischer, deu início a 19 

abertura da Reunião, agradecendo o empenho dos Conselheiros que participaram nos dois dias 20 

de oficina, para que pudessem atualizar o plano de ação do CERBAC. Lembrou ainda que o 21 

plano de ação foi construído em 2011, e por conta de vários fatores as atividades do CERBAC 22 

tiveram que ser paralisadas. E somente no ano passado que foi possível retomar os trabalhos 23 

novamente. E que o objetivo desses dois dias de oficina foi justamente alinhar as informações 24 

trocar experiências com outras reservas e por fim atualiza o plano. O Sr. Cleiton Lira, falar 25 

ainda que irá acontecer o congresso dos jovens da reserva da Biosfera e que seria importante 26 

indicar jovens para representar a reserva da Amazônia Central, e que se a SEMA pagasse a 27 

passagem, a organização do evento cobre as outras despesas, e já era importante começar a 28 

verificar quem irá para Costa Rica. A princípio deverá confirmar se realmente vai acontecer a 29 
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conferencia e falou ainda que para a reunião de jovens tem que ir um jovem (até 35 anos). A 30 

Secretária Executiva do CERBAC, falou que será feito um trabalho de base, fazendo consulta 31 

aos parceiros nas unidades de conservação, considerando que serão agentes multiplicadores e 32 

tem todo um trabalho que se deve ser pensado. A Secretaria Executiva do CERBAC, Christina 33 

Fischer solicitar que o Cleiyton Lira, socializasse por e-mail as informações detalhadas, para 34 

que se possa fazer a socialização com o conselho. O Conselheiro Marco Antônio, representante 35 

da SEMA, falou que tem uma dúvida com relação a data da reunião do Conselho, considerado 36 

que na próxima sexta-feira (13/03) o GT vai reu,,nir para trabalhar o plano de ação dando 37 

continuidade no que foi proposta na oficina, nessa reunião será tirado outras datas para 38 

conclusão do plano e a próxima reunião do CERBAC, acontecerá somente no dia 16/09, então 39 

perguntou: esse plano será aprovado somente em 16/09 ou será marcado uma reunião 40 

extraordinária. A Secretaria Executiva do CERBAC, Christina Fischer, fala que irá marcar uma 41 

extraordinária e que já está vendo uma data. A assessora Glauce Tavares [Eu], consultou o 42 

calendário para verificar a data possível para a reunião extraordinária. Feito as considerações, 43 

foi aprovado a data do dia 27 de maio de 2020. Feito isso, passou-se para o próximo ponto de 44 

pauta, sendo a análise e aprovação da ata da 31ª Reunião Ordinária do CERBAC. A assessora 45 

Glauce Tavares (Eu) deu início a leitura e aprovação da ata, que foi aprovada, sem ressalvas, 46 

por unanimidade na oportunidade a secretaria executiva do CERBAC, Christina Fischer 47 

franqueou a palavra ao Sr. Cleyton. O Sr. Clayton Lina, representante da reserva da Biosfera 48 

da mata atlântico, falou que está deixando um material e uma sugestão para que o Conselho da 49 

reserva da Biosfera tenha um espaço (sala própria), para que se possa armazenar toda sua 50 

documentação, material ou exemplares, para que se tenha uma identidade e por fim, agradeceu 51 

pelo convite, e a sugestão que fosse feito a biblioteca da reserva. O Sr. Fabio, representante da 52 

UNESCO, fala que iria fazer dois agradecimentos à equipe, dizendo que ele e o Sr. Glauco se 53 

sentiram muito à vontade aqui e que trouxeram mais dúvidas do que certeza de questões que 54 

ainda não estão definidas entre a UNESCO e o grupo LUNHM e falou ainda que o Glauco e 55 

ele ficaram em sintonia e assim que for definido trazer informação do projeto e poder pactuar, 56 

e fazer essa revisitação do plano de ação do Amazonas, e ficou feliz em ver o conselho em 57 

funcionamento e ativo. O Conselheiro Marco Antônio, representante da SEMMAS, falou 58 
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que esse é um momento especial e ele faz parte do grupo que nunca perdeu a esperança de 59 

reativar o CERBAC, onde a última reunião foi em 2014, e ele juntamente com Abraham, Sr. 60 

Beba e Christina sempre tiveram a esperança que o CERBAC fosse reativado e foi conseguido 61 

isso a partir do ano passado. Informar ainda, que acontecerá na próxima semana a reunião do 62 

Sitio Ramsar, para tratar sobre a governança do Sitio Ramsar no Rio Negro e do Juruá, e nos 63 

dias 16 e 17 de abril, vai acontecer a Reunião do Mosaico do auto Rio Negro que acontecerá 64 

neste auditório e finalizar agradecendo aos conselheiros que se dispuseram para estar aqui hoje 65 

e passar um puxão de orelha aos conselheiros que não estão aqui, por que certamente tem seus 66 

motivos, porém, essa reunião foi marcadas no final do ano passado. Não mais havendo nada a 67 

deliberar a secretaria executiva do CERBAC, Christina Fischer, deu por encerrada a 68 

Trigésima Segunda reunião ordinária do CERBAC. Eu, Glauce Maria Tavares 69 

Monteiro____________, Assessora dos Colegiados da SEMA, lavrei a presente ATA, onde 70 

consta a assinatura de todos os presentes.   71 

Assinatura dos conselheiros: 72 

Christina Fischer (SEMA) ______________________________________________ 73 

Ivo Santos da Silva (AMAZONASTUR) ___________________________________ 74 

Monique Taiane dos S. Brasil (FEI) ______________________________________ 75 

Francisco Carlos Borges (FOPEC) ______________________________________ 76 

Adenilde Pinto de Almeida (GTA) ________________________________________ 77 

Nailza Pereira Porto (IPÊ) ______________________________________________ 78 

Emiliano Esterci Ramalho (MAMIRAUA) __________________________________ 79 

Marcos Antônio Vaz de Lima (SEMMAS) __________________________________ 80 

Heitor Rodrigues Liberato (SEPROR) _____________________________________ 81 



 

 

4 
 

Thierry Ray Jehlen Gasnier (UFAM) ______________________________________ 82 

Guillermo Bendezu Estupiñan (WCS) _____________________________________ 83 

Participaram com ouvintes:  84 

Maria Nazaré Lima (DEMUC/SEMA) ____________________________________ 85 

Rizomar Rodrigues (SEPROR/SEAPAF) _________________________________ 86 

Dayse Campista (NUEDAM/SEMA) _____________________________________ 87 

Menaide Dasceno (NUEDAM/SEMA) ____________________________________ 88 

Fabio Eon (UNESCO) ________________________________________________ 89 

Glauco K. de Freitas (UNESCO) ________________________________________ 90 

Clayton F. Lino (RBMA) _______________________________________________ 91 

Jusenaldo Trindade Alves (SEMA) _______________________________________ 92 

Cristina Zulma (ADS) _________________________________________________ 93 

Ronaldo Cardoso (PMAM CPMB) _______________________________________ 94 

Patrícia Moura Souza (DEMUC/SEMA) ___________________________________ 95 

Nadiele Pacheco (IDAM) ______________________________________________ 96 

Alecsandra Tavares da Silva (SEMA) ____________________________________ 97 

Abraham Benayon (SEMA) ___________________________________________ 98 

Glauce Maria Monteiro Tavares (SEMA) _________________________________ 99 


