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ATA DE CONTINUIDADE DA 5ª REUNIÃO 1 

EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM 2 

AMAZONENSE DE MUDANÇAS 3 

CLIMÁTICAS, BIODIVERSIDADE, SERVIÇOS 4 

AMBIENTAIS – FAMC, realizada em 05 de 5 

novembro de 2020.  6 

 7 

Aos cinco dias de novembro do ano de dois mil e vinte, foi realizada a continuação da 8 

Quinta Reunião Extraordinária do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, 9 

Biodiversidade, Serviços Ambientais - FAMC, pelo sistema eletrônico da Microsoft 10 

(Plaforma TEAMS), onde foi dado seguimento aos itens da pauta: 4. Análise e 11 

aprovação da minuta de Decreto que Dispõe sobre o Subprograma de REDD+, do 12 

Programa de Clima e Carbono, previsto na alínea “a”, do inciso III, do § 4º, do artigo 13 

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

de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços Ambientais, dentre 15 

outros; 5. O que houver. Estiveram presentes as seguintes instituições e seus 16 

respectivos representantes: Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said (SEMA), 17 

Fernando Shoji (AENAMBAM), Carlos Roberto Bueno (CEMAAM), Sérgio Roberto 18 

Bulcão Bringel (CERH), Clodoaldo Ramos Pontes (CNS), Jurimar Collares Ipiranga 19 

(CREA/AM), Charlis Barroso da Rocha (Defesa Civil), Gabriela Sampaio (FAS), 20 

Marcos Anderson Pinheiro Nogueira (FAEA), (FIEAM), Ricardo Luiz da Silva Costa 21 

(FUNAI), Ricardo Luiz Monteiro (SECT), Renato Ferreira de Souza (FVS), Adenilde 22 

Almeida Pinto (GTA), Wilzer Cristiane Lopes Gonçalves (ICMBio), Luiz Rocha Maciel 23 

(IDAM), Victoria Bastos (IDESAM), Edmar Lopes Magalhães (SEDECTI), Heitor 24 

Rodrigues Liberato Junior (SEPROR), Kátia Viana Cavalcante (UFAM). Participaram 25 

como convidados/ouvintes: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA), Francisco 26 

Itamar (SEMA), Leticia Cobello (FAS), Larissa Cristina da Costa Pinto (SEMA) e 27 

Fernanda Charbel Clemente de Melo. Instituições ausentes: AAM, ADS, COIAB, 28 

DNPM, EMBRAPA, FETAGRI, FOPES, FVA, GREENPEACE, IBAMA, INCRA, 29 

IMMET, INPA, IPAAM, IPE, ISA, OAB/AM, PGE, SECT, SEDUC, SEINFRA, 30 

SEMMAS, CESIPAM, SUFRAMA, UEA, WWF BRASIL. Após atingir o quórum a 31 

Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, deu início a continuação da 5ª Reunião 32 
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Extraordinária do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, Biodiversidade, 33 

Serviços Ambientais – FAMC, agradecendo a participação de todos os presentes. Foi 34 

dada continuidade à análise da minuta de Decreto que Dispõe sobre o Subprograma 35 

de REDD+, do Programa de Clima e Carbono, previsto na alínea “a”, do inciso III, do 36 

§ 4º, do artigo 14, da Lei Estadual no. 4.266/2015, a qual instituiu a Política do Estado 37 

do Amazonas de Serviços Ambientais e o Sistema de Gestão dos Serviços 38 

Ambientais. A Sra. Letícia Cobello, esclareceu dúvidas do representante do CERH, 39 

Sérgio Bringel, quanto ao artigo 14 e em seguida, a Presidente da sessão, Luzia 40 

Raquel Said, colocou em votação a aprovação do referido artigo, e não havendo 41 

manifestações contrárias, o mesmo foi considerado aprovado. Durante a análise do 42 

artigo 15, a representante do IDESAM, Victoria Bastos, solicitou a inclusão do plano 43 

estadual de cadastro de REDD, englobando cadastro, inventário e registro previsto 44 

como um dos objetivos específicos da Lei de Compensação Ambiental. A Sra. Letícia 45 

Cobello, argumentou que o plano deve ser contemplado através de outra normativa, 46 

não cabendo ainda abordá-lo neste decreto, que tata sob o Subprograma de REDD+. 47 

O representante do CERH, Sérgio Bringel, afirmou que o decreto não pode gerar a 48 

obrigatoriedade de apresentação de um plano, mas pode sugerir a criação de um 49 

plano pelo órgão gestor a ser aprovados pelo Conselho. O assessor da SEMA, 50 

Francisco Itamar, afirmou que o sistema já está criado na lei, assim como o sistema 51 

estadual de REDD que já está criado e regulamentado e é fruto de um instrumento 52 

técnico produzido pelo IDESAM, futuramente será necessário regulamentar o artigo, 53 

da lei de serviços ambientais, sobre o plano estadual de REDD, onde todo este 54 

sistema de REDD estará incluso. A representante do IDESAM, Victoria Bastos, 55 

afirmou ter sido contemplada com os esclarecimentos fornecidos. A Presidente da 56 

sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação do artigo 15, sem 57 

manifestações contrárias, o mesmo foi considerado aprovado. Iniciou-se a análise do 58 

artigo 16, sem observações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, 59 

colocou em votação a aprovação do artigo 16, que foi considerado aprovado sem 60 

oposição. Iniciou-se a análise do artigo 17, sem observações adicionais, a Presidente 61 

da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação do artigo 17, que 62 
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foi considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do artigo 18, sem 63 

observações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em 64 

votação a aprovação do artigo 18, que foi considerado aprovado sem oposição. 65 

Iniciou-se a análise do artigo 19, sem observações adicionais, a Presidente da 66 

sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação do artigo 19, que foi 67 

considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do artigo 20, o 68 

representante do CERH, Sérgio Bringel, questionou aspectos jurídicos da redação 69 

e o assessor da SEMA, Francisco Itamar, esclareceu que o artigo reproduz a forma 70 

da lei, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação 71 

do artigo 20, que foi considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do 72 

artigo 21, sem observações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, 73 

colocou em votação a aprovação do artigo 21, que foi considerado aprovado sem 74 

oposição. Iniciou-se a análise do artigo 22, o representante da FUNAI, Ricardo Luiz, 75 

afirmou que o artigo apresenta caráter restritivo e apresenta oposição aos postulados 76 

teóricos do desenvolvimento sustentável, argumentando que segundo a teoria do eco 77 

desenvolvimento de 1972 e posteriormente a do desenvolvimento sustentável em 78 

1977, somente haverá desenvolvimento sustentável se a atividade ou projeto proposto 79 

estiver balizada pelo tripé da sustentabilidade, socialmente justo, economicamente 80 

viável e ecologicamente correto, baseado nisso, afirmou que a minuta pode estar mais 81 

alinhada com  a justiça social, oferecendo condição de trabalho a todos que forem 82 

capazes, desta feita, sugeriu o acréscimo de profissionais liberais autônomos 83 

habilitados, de nível superior ou pós graduação, nas áreas de ciências ambientais, 84 

ecológicas e afins devidamente registrados no conselho de classe para atuarem como 85 

proponentes de projeto de REDD+. A Sra. Letícia Cobello, afirmou que a Câmara 86 

Jurídica do CEMAAM, pode avaliar a legalidade da proposta, acrescentou que o artigo 87 

nono da Lei de Serviços Ambientais já estabelece os atores envolvidos nos processos 88 

de elaboração dos projetos de REDD+, argumentou que a seu ver a redação original 89 

inclui entes privados. O representante do CERH, Sérgio Bringel, argumentou que 90 

não cabe a este artigo descrever os profissionais envolvidos diretamente no processo. 91 

O assessor da SEMA, Francisco Itamar, confirmou que a Lei de Serviços Ambientais 92 
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já explana este tema, sendo redundante este acréscimo. O representante do CNS, 93 

Clodoaldo Pontes, afirmou que a proposta restringe a atuação dos demais 94 

profissionais que também poderiam propor projetos. O assessor da SEMA, 95 

Francisco Itamar, afirmou não ver prejuízo na proposta, mas que a redação original 96 

é mais abrangente, conforme a lei. O representante da FUNAI, Ricardo Luiz, 97 

argumentou que os projetos de REDD são específicos, por isso baseou-se nos tipos 98 

de trabalho voltado à temática, portanto sugeriu estes profissionais como 99 

proponentes, além das empresas. Com tantos profissionais desempregados, poder-100 

se-ia abrir espaço para os profissionais autônomos capacitados, habilitados e da área 101 

ambiental. O representante do CERH, Sérgio Bringel, concordou que o argumento 102 

é válido, mas sugeriu a inclusão de um parágrafo único que enfatize que os projetos 103 

de REDD deverão ser assinados por profissionais devidamente habilitados por seus 104 

conselhos de classe, sem especificar a formação (mestrado, doutorado, etc.) do 105 

profissional, uma vez que há legislação específica atribuindo competências aos 106 

profissionais. O representante da FUNAI, Ricardo Luiz, pediu a manifestação do 107 

representante do CREA/AM. O representante do CNS, Clodoaldo Pontes, pediu 108 

que fosse iniciada a votação. O assessor da SEMA, Francisco Itamar, concordou 109 

que a questão levantada é pertinente, mas que não acredita ser cabível de inclusão 110 

neste decreto. A Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a 111 

alteração do artigo 22, proposta pelo representante da FUNAI, sete representantes 112 

posicionaram-se favoráveis à alteração, outros oito posicionaram-se contrários e três 113 

abstiveram-se, deste modo, considerou-se aprovada a manutenção do artigo 22 na 114 

redação original. Iniciou-se a análise do artigo 23, o representante do CERH, Sérgio 115 

Bringel, pediu uma alteração gramatical que foi refutada pelo representante do 116 

CEMAAM, Carlos Bueno. O representante da SECT, Ricardo Luiz Monteiro, 117 

manifestou-se favorável à manutenção da redação original do artigo. O representante 118 

da FUNAI, Ricardo Luiz, corroborou o posicionamento anterior argumentando que 119 

com a criação do SNUC deu-se a dúvida de alguns sobre a definição de áreas 120 

protegidas, que na prática abarcam outras além das unidades de conservação, como 121 

reservas indígenas, quilombolas e etc.  A Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, 122 
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colocou em votação a aprovação do artigo 23 na redação original, que foi considerado 123 

aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do artigo 24, representante da SECT, 124 

Ricardo Luiz Monteiro, pediu o acréscimo do termo “estadual”. A Presidente da 125 

sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação do artigo 24 com a 126 

alteração proposta, que foi considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise 127 

do artigo 25, o representante do CEMAAM, Carlos Bueno, pediu que fosse descrito 128 

o número da lei do SNUC e a representante do GTA, Adenilde Pinto, recomendou 129 

especificar o ano dos decretos citados e pediu que as siglas sejam especificadas na 130 

minuta. O representante do CEMAAM, Carlos Bueno, pediu que fosse acrescentado 131 

o termo “territórios quilombolas” no artigo 25. O assessor da SEMA, Francisco 132 

Itamar, lembrou que a minuta passou por análise de um GT do FAMS, e continuará a 133 

ser analisada pela Câmara de Serviços Ambientais e Câmara Técnica de Assuntos 134 

Jurídicos, ambas no âmbito do CEMAAM, onde outras correções poderão ser 135 

realizadas. Sem manifestações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia Raquel 136 

Said, colocou em votação a aprovação do artigo 25 com as alterações sugeridas, e o 137 

mesmo foi considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do artigo 26, sem 138 

observações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em 139 

votação a aprovação do artigo 26, que foi considerado aprovado sem oposição. 140 

Iniciou-se a análise do artigo 27, o conselheiro representante do CERH, Sérgio 141 

Bringel, solicitou a retirada da nota de esclarecimento presente na minuta após o 142 

referido artigo, a Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a 143 

aprovação do artigo 27, que foi considerado aprovado sem oposição. Iniciou-se a 144 

análise do artigo 28, sem observações adicionais, a Presidente da sessão, Luzia 145 

Raquel Said, colocou em votação a aprovação do artigo 28, que foi considerado 146 

aprovado sem oposição. Iniciou-se a análise do artigo 29, o representante do CERH, 147 

Sérgio Bringel questionou o motivo do grifo em azul no artigo e a presidente justificou 148 

que ele estaria destacando um acréscimo sugerido pelo GT, em seguida, a 149 

Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, colocou em votação a aprovação do 150 

artigo 29, que foi considerado aprovado sem oposição. O artigo 30 também foi 151 

considerado aprovado sem oposição. A Presidente da sessão, Luzia Raquel Said, 152 
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Luzia Raquel Q. R. Said, afirmou que a nova versão da minuta seria enviada a todos, 153 

agradeceu e deu por encerrada a quinta reunião extraordinária do FAMC, 154 

agradecendo a presença e colaboração de todos. Eu, Glauce Maria Tavares 155 

Monteiro_________, Assessora dos Colegiados da SEMA, lavrei a presente ATA, 156 

onde consta a assinatura de todos os presentes.   157 

 158 

Conselheiros(as) presentes: 159 

Luzia Raquel Queiroz Rodrigues Said (SEMA) _________________________ 160 

Fernando Shoji (AENAMBAM) ______________________________________ 161 

Carlos Roberto Bueno (CEMAAM) ___________________________________ 162 

Sérgio Roberto Bulcão Bringel (CERH) ________________________________ 163 

Clodoaldo Ramos Pontes (CNS) _____________________________________  164 

Jurimar Collares Ipiranga (CREA/AM) _________________________________ 165 

Charlis Barroso da Rocha (Defesa Civil) _______________________________ 166 

Gabriela Sampaio (FAS) ___________________________________________ 167 

Marcos Anderson Pinheiro Nogueira (FAEA) ____________________________ 168 

 (FIEAM) _____________________________________ 169 

Ricardo Luiz da Silva Costa (FUNAI) __________________________________ 170 

Renato Ferreira de Souza (FVS) _____________________________________ 171 

Adenilde Almeida Pinto (GTA) _______________________________________ 172 

Wilzer Cristiane Lopes Gonçalves (ICMBio) ____________________________ 173 

Luiz Rocha Maciel (IDAM) __________________________________________ 174 

Victoria Bastos (IDESAM) ___________________________________________ 175 

Ricardo Luiz Monteiro (SECT) ________________________________________  176 

Edmar Lopes Magalhães (SEDECTI) __________________________________ 177 

Heitor Rodrigues Liberato Junior (SEPROR) _____________________________ 178 

Kátia Viana Cavalcante (UFAM)  ______________________________________ 179 

Ouvintes presentes: 180 

Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) _________________________________ 181 
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Francisco Itamar (SEMA) _____________________________________________ 182 

Leticia Cobello (Convidado) (FAS) _______________________________________ 183 

Larissa Cristina da Costa Pinto (SEMA) ___________________________________ 184 

Fernanda Charbel Clemente de Melo (SEMA) ______________________________ 185 

                                                                 186 

                                                                                    Secretaria Executiva do FAMC.  187 

 188 

 189 

 190 

APROVADA NA 27ª RO 191 


