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REUNIÃO CÂMARA TECNICA DE ANALISE DE PROJETOS/FEMA   

Número de Conselheiros 3   

Número de Convidados 1   

Hora de início da reunião 04/05/2021 08:41   

    

NOME COMPLETO INSTITUIÇÃO 
HORÁRIO DE 

ENTRADA 
HORÁRIO 
DE SAÍDA 

DURAÇÃO 

Glauce Ma. Tavares Monteiro SEMA 08:41 10:21 1h 40m 

Yamile Benayon Alencar  CRBIO-06 08:54 10:16 1h 20m 

Henrique dos Santos Pereira UFAM 08:57 10:16 1h 18m 

Eduardo Rizzo Guimaraes SEPROR 09:01 10:12 1h 11m 

 DELIBERAÇÃO DO DIA: 
 
1. Análise do Projeto denominado “Consolidação da cadeia de valor dos produtos de base 

florestal do município de maués visando a interiorização da economia no estado do 
Amazonas”, conforme deliberação da plenária, em 16 de abril de 2021.   
 

2. Análise da solicitação de alteração orçamentária relacionada ao projeto “Produção, 
pesquisa e análise de Sementes para restauro no Amazonas (Banco de Sementes) ” 
conforme deliberação da plenária, em 16 de abril de 2021.     

  
  

No dia 04 de maio de 2021, a Câmara Técnica de Análise de Projetos Submetidos ao FEMA, 
reuniu-se em sala de reunião virtual – Plataforma TEAMS, para análise das deliberações do 
dia.  
 
ITEM 1: O objetivo do projeto está relacionado a execução do estudo de viabilidade técnica, 
econômica e comercial - EVTEC da produção de óleo de pau rosa, para o qual será necessário realizar 
levantamento da atual cadeia produtiva do pau rosa (diagnósticos e processos produtivos) visando 
conhecer as capacidades, demandas, custos e aspectos mercadológicos envolvidos. Para definição 
dos aspectos de qualidade, será determinada a variabilidade química e aromática do óleo essencial 
de folhas e galhos e estabelecer e definir padrões e procedimentos para a garantia e controle da 
qualidade.  
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Em análise ao referido projeto os membros da Câmara Técnica de projetos, sugeriram que o 
proponente realize os seguintes ajustes:  

a) Descrever no campo identificação do objeto, as informações necessárias; 
b) Qual a quantidade de cada espécie de sementes será destinada?;   
c) Informar se alguma dessas espécies são exóticas (informação não consta no projeto); 
d) Detalhar qual a destinação das sementes, pois, se o objetivo é a produção de semente, essa 

informação deve estar clara no projeto; 
e) Detalhar como será gasto o valor repassado em cada parcela; 
f) Inserir no projeto a memória de cálculo, deixar claro como será empregado o valor que será 

parcelado (contrapartida); 
g) Informar de que forma a SEMMAS atuará neste projeto; 
h) Explicitar qual a participação do Municio no projeto; 
i) Explicitar se as sementes serão doadas. 

  
O Conselheiro Henrique Pereira, ressaltou que será investido 1 milhão para comprar equipamento 
extremamente necessários, porém, deve-se detalhar qual será a destinação dessas sementes.  
 
 
 
Diante ao exposto, a Câmara Técnica de Projetos submetidos ao FEMA, RECOMENDA a aprovação  
do projeto pela plenária do CEMAAM.   
 
ITEM 2: O referido projeto foi apresentado a esse fundo em 2019, com orçamento dos 

equipamentos sob a cotação do dólar da época, tendo esses valores sofrido, defasagem por conta 

do tempo passado. A defasagem de valores dos equipamentos ocorreu pelo fato de indefinições e 

falta de critérios de apreciação e aprovação dos projetos, o que foi definido ao final de 2019, 

acarretando assim o atraso por sua vez nos trâmites processuais. Isso, inviabilizou a tramitação 

efetiva do projeto em tela. Sendo APROVADO somente no dia 14 de fevereiro de 2020, em reunião 

plenária do CEMAAM.  

Na fase da elaboração o valor requerido para a compra do equipamento de RX com preço cotado 

em real de R$568.430,00 (27 de julho de 2019), hoje ele custa, com o dólar cotado a R$5,80, 

R$684,400,00.  

O SCANNER o segundo equipamento à época foi cotado em R$61.948,30, dólar do dia 13/06/2019 

hoje, está sendo cotado a R$134.612,18.  

Dessa forma, foi solicitado a este fundo a atualização dos valores de compra dos equipamentos 
citados, na ordem TOTAL de R$ 819.012,00, o que significa a atualização orçamentária de R$ 
250.582,18. 
Sendo assim e considerando os argumentos apresentados pelo proponente, foi aberto processo de 
votação, quanto a aprovação da atualização orçamentária, onde 06 (seis) conselheiros votaram a 
favor, com 01 (uma) abstenção do CRBio. Dessa forma, a Câmara Técnica de Análise de projetos, 
RECOMENDA a aprovação pela plenária do CEMAAM da atualização orçamentária do referido 
projeto.  
 
 
É o relatório.  
 
Yamile Benaion Alencar – CRBio 
Relatora da CT de Projetos  


