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 1 

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 2 

FÓRUM AMAZONENSE DE MUDANÇAS 3 

CLIMÁTICAS, BIODIVERSIDADE, SERVIÇOS 4 

AMBIENTAIS – FAMC, realizada em 22 de 5 

outubro de 2020.  6 

 7 

Aos vinte e dois dias de outubro do ano de dois mil e vinte, foi realizada a Quinta Reunião 8 

Extraordinária do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade, 9 

Serviços Ambientais - FAMC, pelo sistema eletrônico da Microsoft (Plaforma TEAMS), 10 

onde foi discutida a seguinte pauta 1. Abertura da reunião pelo Presidente do FAMC; 2. 11 

Informes gerais; 3. Leitura e aprovação da ata da 26ª Reunião Ordinária do FAMC, 12 

realizada no dia 26 de agosto de 2020; 4. Análise e aprovação da minuta de Decreto que 13 

Dispõe sobre o Subprograma de REDD+, do Programa de Clima e Carbono, previsto na 14 

alínea “a”, do inciso III, do § 4º, do artigo 14, da Lei Estadual no. 4.266/2015, a qual 15 

instituiu a Política do Estado do Amazonas de Serviços Ambientais e o Sistema de 16 

Gestão dos Serviços Ambientais, dentre outros; 5. O que houver. Estiveram presentes 17 

as seguintes instituições e seus respectivos representantes: Eduardo Costa Taveira 18 

(SEMA), Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said (SEMA), Radyr Gomes De Oliveira Júnior 19 

(AAM), Janeth Fernandes da Silva (AENAMBAM), Fernando Shoji (AENAMBAM), 20 

Valério Miguel Grando (ANM), Carlos Roberto Bueno (CEMAAM), Sérgio Roberto Bucão 21 

Bringel (CERH), Clodoaldo Ramos Pontes (CNS), Jurimar Collares Ipiranga (CREA/AM), 22 

Charlis Barroso da Rocha (Defesa Civil), Luiz Antonio de Araujo Cruz (EMBRAPA), 23 

Gabriela Sampaio (FAS), Victor Salviati (FAS), Marcos Anderson Pinheiro Nogueira 24 

(FAEA), Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Ricardo Luiz da Silva Costa (FUNAI), Ana 25 

Cristina Ramos (FVA), Renato Ferreira de Souza (FVS), Luiz Rocha Maciel (IDAM), 26 

Victoria Bastos (IDESAM), Ronaldo Pereira Santos (INCRA), Maria do Carmo Neves dos 27 

Santos (IPAAM), Edmar Lopes Magalhães (SEDECTI), Jose Sandro da Mota Ribeiro 28 

(SEDECTI), Camila Thais Maués Souza (SEDUC), Heitor Rodrigues Liberato Junior 29 

(SEPROR), Filipe Eduardo Danielli (SUFRAMA), Kátia Viana Cavalcante (UFAM). 30 

Participaram como convidados/ouvintes: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), 31 

Willian Bressan Pinto (ADAF), Francisco Itamar (SEMA), Leticia Cobello (FAS), Alex 32 
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Batista (CBC), Victor Anequini (CBC), Pedro Soares (IDESAM), Jamile Alves (SEMA), 33 

Tadeu Silva (SEMA), Marcela Michiles (Consultora -SEMA), Larissa Cristina da Costa 34 

Pinto (SEMA) e Fernanda Charbel Clemente de Melo. Instituições ausentes: ADS, 35 

COIAB, FETAGRI, FOPES, GREENPEACE, GTA, IBAMA, ICMBIO, IMMET, INPA, IPE, 36 

ISA, OAB/AM, PGE, SECT, SEINFRA, SEMMAS, CESIPAM, UEA, WWF BRASIL. Após 37 

atingir o quórum o Presidente da sessão, Eduardo Taveira, deu início às 9h30min a 5ª 38 

Reunião Extraordinária do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade, 39 

Serviços Ambientais – FAMC, agradeceu a participação de todos os presentes, que 40 

detêm uma vasta experiência nas temáticas abordadas. Foi apresentada a pauta da 41 

reunião e passou-se ao item 2, que foi um informe sobre o novo suplente da SECT, em 42 

seguida, ocorreu a análise da Ata da reunião anterior. Foram sugeridas correções na ata, 43 

algumas atendidas prontamente e outras, referente a equívocos ortográficos, seriam 44 

corrigidas posteriormente, desta forma, a Ata da 26ª Reunião Ordinária do FAMC foi 45 

considerada APROVADA com ressalvas. Seguiu-se para o seguinte item da pauta: 46 

“Análise e aprovação da minuta de Decreto que Dispõe sobre o Subprograma de 47 

REDD+, do Programa de Clima e Carbono, previsto na alínea “a”, do inciso III, do § 4º, 48 

do artigo 14, da Lei Estadual no. 4.266/2015, a qual instituiu a Política do Estado do 49 

Amazonas de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços Ambientais, 50 

dentre outros”. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, passou a palavra para a 51 

Sra. Letícia Cobello (FAS), para realizar a apresentação da matéria. Letícia apresentou-52 

se como integrante do grupo de trabalho que discutiu a minuta de REDD+ e informou 53 

que produziu uma nota técnica a ser apresentada em conjunto, disse ainda que após a 54 

análise do FAMC, a minuta seguirá para aprovação no Conselho Estadual de Meio 55 

Ambiente – CEMAAM. Letícia afirmou que ambos os documentos foram encaminhados 56 

previamente aos conselheiros e iniciou uma leitura dinâmica da nota técnica, 57 

relembrando o contexto que propiciou a proposta. O representante do CERH, Sérgio 58 

Bringel, questionou a nominação do grupo LGBTQIA+ que pode gerar uma predileção 59 

a determinado grupo social, que difere de populações tradicionais, como os indígenas. 60 

O representante da SEDECTI, José Sandro da Mota, afirmou que é uma incoerência 61 

e declarou apoio ao posicionamento anterior. O representante do CERH, Sérgio 62 
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Bringel, solicitou então a exclusão do inciso IX, do artigo 4°. A representante da FVA, 63 

Ana Cristina, esclareceu que caso o FAMC sugira a exclusão, o CEMAAM pode ou não 64 

acatar a sugestão. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, Eduardo Taveira afirmou 65 

que o inciso primeiro do artigo 4° já cita a temática de gênero, não sendo necessário 66 

especificar um dos grupos. O representante da FUNAI, Ricardo Luís, afirmou que o 67 

enunciado ainda apresenta ambiguidade, que podem gerar dúvidas na interpretação, 68 

sugeriu então, alterações no artigo segundo, que foram atendidas prontamente. O 69 

assessor da SEMA, Francisco Itamar, afirmou que o parágrafo segundo apenas 70 

detalha o primeiro artigo que é a transcrição da lei, podendo o mesmo ser suprimido. O 71 

Presidente da sessão, Eduardo Taveira colocou em votação o artigo 1°, que foi aprovado 72 

por unanimidade. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, questionou se havia 73 

alguma sugestão de alteração no parágrafo primeiro, sem manifestações, colocou em 74 

votação o parágrafo primeiro do artigo 1°, que foi aprovado por unanimidade. O 75 

Presidente da sessão, Eduardo Taveira colocou em votação o parágrafo segundo do 76 

artigo 1°, com a sugestão de alteração, e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O 77 

Presidente da sessão, Eduardo Taveira colocou em votação o parágrafo terceiro do 78 

artigo 1°, que foi aprovado por unanimidade. O Presidente da sessão, Eduardo 79 

Taveira, colocou em votação o parágrafo quarto do artigo 1°, que foi aprovado por 80 

unanimidade. O representante do INCRA, Ronaldo Pereira, pediu uma alternância de 81 

ordem entre o artigo quarto e terceiro para melhor atendimento, sem manifestações 82 

contrárias, a sugestão foi considerada aprovada em votação. O Presidente da sessão, 83 

Eduardo Taveira colocou em votação o artigo 2°, que foi aprovado por unanimidade. A 84 

representante da FVA, Ana Cristina, sugeriu aprovação dos artigos em bloco (artigos, 85 

parágrafos e incisos). O presidente da sessão, Eduardo Taveira, acatou a sugestão, 86 

sem manifestações contrárias. O representante do INCRA, Ronaldo Pereira, pediu 87 

mais detalhamento na redação dos incisos do artigo 2°. O assessor da SEMA, 88 

Francisco Itamar, afirmou que a redação é derivada das salvaguardas de Cancun, 89 

utilizadas internacionalmente, com mínimas alterações. A representante da FVA, Ana 90 

Cristina, disse que o parágrafo único do artigo 2° não está alinhado à legislação vigente, 91 

sugerindo uma exclusão ou análise da matéria pela câmara jurídica. O representante 92 



Fórum Amazonense de Mudanças 
Climáticas, Biodiversidade e  

Serviços Ambientais 

 

 
 

   
    
    4/7 

do CERH, Sérgio Bringel, defendeu a manutenção do parágrafo pela inclusão dos 93 

demais colegiados nos processos de estabelecimento de salvaguardas. O assessor da 94 

SEMA, Francisco Itamar, afirmou que apesar do grupo de trabalho não acatar a 95 

sugestão do parágrafo, o mesmo permaneceu na proposta, uma vez que cabe ao 96 

CEMAAM a deliberação. A representante da FVA, Ana Cristina, concordou sobre a 97 

importância do diálogo entre os conselhos na formulação de políticas públicas e 98 

expressou preocupação com possíveis problemas de harmonização entre a previsão 99 

legal e a minuta. A Sra. Letícia Cobello (FAS), sugeriu deixar esta análise para a 100 

Câmara Técnica Jurídica do CEMAAM, e a representante Ana concordou, uma vez que 101 

os demais conselheiros se posicionaram favoráveis à manutenção do parágrafo. Sem 102 

mais manifestações contrárias, o artigo segundo foi considerado aprovado em sua 103 

integralidade. Em seguida, foi analisado o artigo 3° e sem manifestações contrárias, foi 104 

considerado aprovado. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira passou para o artigo 105 

4°, e a Sra. Letícia Cobello (FAS), justificou a manutenção do inciso IX, pedindo que a 106 

deliberação fique a cargo do CEMAAM. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, 107 

falou que, na sua opinião, o inciso primeiro contempla as questões de gênero e atende 108 

ao ODS 5, da Agenda 2030 da ONU. A representante da FVA, Ana Cristina, 109 

argumentou que o inciso primeiro tem como foco possibilitar o maior número de mulheres 110 

envolvidas nas ações e benefícios das salvaguardas. Disse que a percepção de excluir 111 

um grupo ao discriminar outro é equivocada no que tange a políticas afirmativas, 112 

havendo a oportunidade de incluir outras linhas temáticas, sugeriu que ocorra uma 113 

votação pela exclusão ou manutenção do parágrafo. O Presidente da sessão, Eduardo 114 

Taveira, concordou que outros grupos podem ser incluídos, como representantes do 115 

movimento negro. O representante da SEDECTI, José Sandro da Mota, sugeriu uma 116 

alteração na redação, buscando atender aos anseios de inclusão ao suprimir o termo 117 

“direito das mulheres”. A Sra. Letícia Cobello (FAS) recomendou a análise deste item 118 

pela Câmara Técnica Jurídica, afirmando que esta exclusão tem um peso significativo. 119 

O representante do CERH, Sérgio Bringel, apoiou o posicionamento da Letícia. O 120 

Presidente da sessão, Eduardo Taveira sugeriu colocar em votação a proposta do 121 

representante José Sandro. O representante da CNS, Clodoaldo Pontes, afirmou que 122 
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é importante este debate, sendo necessário incluir os direitos das mulheres e sugeriu 123 

discriminar este e outros termos na proposta do representante Sérgio Bringel. Uma 124 

nova redação do inciso primeiro foi apresentada e aprovada sem manifestações 125 

contrárias. Seguiu-se para a votação sobre a exclusão do item IX, sem manifestações 126 

contrárias, o inciso foi excluído da minuta. Durante a análise do artigo 5°, a 127 

representante do IDESAM, Victoria Bastos, pediu que a lei do FEMUCS fosse citada 128 

como referência para os critérios que as representações devem atender. O 129 

representante do CERH, Sérgio Bringel, concordou e pediu para citar demais 130 

legislações pertinentes. Após efetuar as alterações sugeridas, o artigo 5° foi colocado 131 

em votação e considerado aprovado sem manifestações contrárias. Com as 132 

contribuições da representante da FVA, Ana Cristina, o artigo 6° também foi 133 

considerado aprovado sem manifestações contrárias. A representante do IDESAM, 134 

Victoria Bastos, sugeriu alterações no parágrafo único do artigo 7° e o representante 135 

do CERH, Sérgio Bringel, questionou se o artigo contemplava as necessidades e após 136 

dirimir suas dúvidas. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, propôs a aprovação 137 

artigo 7°, que foi considerado aprovado sem nenhuma manifestação contrária. Seguiu-138 

se a análise do artigo 8°, 9° e 10 que foram considerados aprovados sem manifestações 139 

contrárias. Prosseguiu-se à análise do artigo 11, onde o representante Sérgio Bringel, 140 

fez um questionamento sobre a consulta prevista à legislação pertinente e a Sra. Letícia 141 

Cobello confirmou que o artigo está em consonância com a legislação, sem 142 

manifestações adversas, o artigo 11 foi considerado aprovado. Durante a análise do 143 

artigo 12, o representante Sérgio Bringel, pediu esclarecimentos sobre o inciso terceiro 144 

e a representante do IDESAM, Victoria Bastos, solicitou a exclusão do termo “cotas” 145 

citado no inciso segundo. Foram feitos ajustes na redação do artigo para atender aos 146 

apontamentos, e em seguida, o artigo 12 foi considerado aprovado sem manifestações 147 

contrárias. Não havendo mais tempo hábil para deliberar, o Presidente da sessão, 148 

Eduardo Taveira, sugeriu que esta reunião tivesse continuidade no dia 05/11/20, sendo 149 

acatado pelos presentes, na sequencia apresentou a nova secretária executiva da 150 

SEMA, Luzia Raquel Q. R. Said. O assessor Francisco Itamar, convidou todos a 151 

participarem do Workshop de Engajamento aos Colegiados na Temática de REDD+ que 152 
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será realizado em parceria da SEMA e do CBC no dia 27 de outubro de 2020 entre 10h 153 

e 12h, onde será apresentado um relatório sobre o perfil de emissão do Amazonas sobre 154 

o cenário de referência para as emissões em um horizonte de até 2030 e opções de 155 

mitigação, todos os documentos pertinentes e o convite será enviado aos conselheiros 156 

dos colegiados da SEMA. O Presidente da sessão, Eduardo Taveira, agradeceu a 157 

todos e deu por encerrada a quinta reunião extraordinária do FAMC, agradecendo a 158 

presença e colaboração de todos. Eu, Glauce Maria Tavares Monteiro_____________, 159 

Assessora dos Colegiados da SEMA, lavrei a presente ATA, onde consta a assinatura 160 

de todos os presentes.   161 

 162 

Conselheiros (as) presentes: 163 

Eduardo Costa Taveira (SEMA) _______________________________________ 164 

Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said (SEMA) ___________________________ 165 

Radyr Gomes De Oliveira Júnior (AAM) _______________________________ 166 

Janeth Fernandes da Silva (AENAMBAM) _____________________________ 167 

Fernando Shoji (AENAMBAM) ______________________________________ 168 

Valério Miguel Grando (ANM) _______________________________________ 169 

Carlos Roberto Bueno (CEMAAM) ___________________________________ 170 

Sérgio Roberto Bucão Bringel (CERH) ________________________________ 171 

Clodoaldo Ramos Pontes (CNS) _____________________________________  172 

Jurimar Collares Ipiranga (CREA/AM) _________________________________ 173 

Charlis Barroso da Rocha (Defesa Civil) _______________________________ 174 

Luiz Antonio de Araujo Cruz (EMBRAPA) ______________________________ 175 

Gabriela Sampaio (FAS) ___________________________________________ 176 

Victor Salviati (FAS) _______________________________________________ 177 

Marcos Anderson Pinheiro Nogueira (FAEA) ____________________________ 178 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM) _____________________________________ 179 

Ricardo Luiz da Silva Costa (FUNAI) __________________________________ 180 

Ana Cristina Ramos (FVA) __________________________________________ 181 

Renato Ferreira de Souza (FVS) _____________________________________ 182 
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Luiz Rocha Maciel (IDAM) __________________________________________ 183 

Ronaldo Pereira Santos (INCRA) _____________________________________ 184 

Maria do Carmo Neves dos Santos (IPAAM) ____________________________ 185 

Edmar Lopes Magalhães (SEDECTI) __________________________________ 186 

Jose Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI) _______________________________ 187 

Camila Thais Maués Souza (SEDUC) __________________________________ 188 

Heitor Rodrigues Liberato Junior (SEPROR) _____________________________ 189 

Filipe Eduardo Danielli (SUFRAMA) ____________________________________ 190 

Kátia Viana Cavalcante (UFAM)  ______________________________________ 191 

Ouvintes presentes: 192 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) _________________________________ 193 

Francisco Itamar (SEMA) _____________________________________________ 194 

Jamile Alves (SEMA) ________________________________________________ 195 

Tadeu Silva (SEMA) _________________________________________________ 196 

Alex Batista (Convidado) (CBC) ________________________________________ 197 

Victor Anequini (Invité) (CBC) __________________________________________ 198 

Willian Bressan Pinto (ADAF) __________________________________________ 199 

Pedro Soares (Convidado) (IDESAM) ____________________________________ 200 

Victoria Bastos (Convidado) (IDESAM) ___________________________________ 201 

Leticia Cobello (Convidado) (FAS) _______________________________________ 202 

Marcela Michiles (Consultora) (SEMA) ____________________________________ 203 

Larissa (SEMA) ______________________________________________________ 204 

Fernanda Charbel Clemente de Melo (SEMA) ______________________________ 205 

                                                                 206 

                                                                                          Secretaria Executiva do FAMC.  207 

 208 

 209 

Aprovada a ata na 27ª RO  210 


