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 REPRESENTANTES PRESENTES - ENTIDADES CONSELHEIRAS 

 CONSELHEIROS NATOS 

1 Juan Mario Daza  
FAEA – Federação da Agricultura 

2 José Eduvício Caldeira 
GTA- Grupo de Trabalho Amazônico 

3 Milton Soares 
FETAGRI 

4 Celso Paulo de Azevedo 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa 

5 Luiz Antonio 
ADAF – Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas 

6 Flávio Antony Filho 
ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 

7 Otniel Tavares Monteiro 
AFEAM – Agência de Fomento do Estado do Amazonas 

8 Eda Maria Oliva 
IDAM – Instituto de Desenvolvimento Agropec. e Florestal Sust. do Estado do Amazonas 

9 Israel Dourado 
SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

10 Petrucio Pereira Magalhaes  Jr. 
SEPROR - Secretaria de Estado da Produção Rural  

11 Osaniel Nunes 
SFA-MAPA 

12 Luiz Antônio Cruz 
AAM – Associação Amazonense dos Municípios 

13 Pauline Chixaro Voss 
CAAMA-ALEAM – Comissão de Meio Ambiente e Desenv. Reg. Sust. da ALEAM 

14 Kaiser Correa Ribeiro  
COMAPA-ALEAM – Comissão de Meio Ambiente e Desenv. Reg. Sust. da ALEAM 

15 José Merched Chaar 
OCB 

16 Silvia Matos de Almeida Gomes 
CPT – Comissão Pastoral da Terra 

17 Neliton Marques 
UFAM 

18 Carlos Roberto Viana Pinto 
SINTRASPA – Sind. Trab .dos Setores Agrop. Flor., Pes. e do Meio Ambiente do AM 
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19 
 
Ricardo Ferreira do Nascimento 
UNICAFES – União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária 

  
  
 CONSELHEIROS CONVIDADOS 

20 Luziane Vitor de Souza 
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Amazonas – AEAEA 

21 Tomás Igo Munoz Sanches 
Associação dos Engenheiros de Pesca do Estado do Amazonas – AEP-AM 

22 Leonilson Magalhaes Cavalcante 
Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Amazonas – APEFEA 

  

 REPRESENTANTES PRESENTES - OUTRAS ENTIDADES  

23 Hélio Paracaima -ADS – Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
24 Sandoval Salermo - ADAF 
25 Francisco - SEMA 
26 Ana Claudia – SEMA 
27 Vilson Gomes -  Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos do Amazonas- ACOCAM 
28 Daniel Borges- CREA 
29 Anderson- SEPA/SEPROR 
30 Sebastião Guerreiro - SEPROR 

 

Pauta 

1- Leitura e Aprovação da Ata da reunião anterior 
2- Apresentação do Projeto EXPOAGRO 2019 
3- Apresentação Proposta de identidade visual do CEDRS 
4- Apresentação do estudo realizado pelo GT de reestruturação da composição do Conselho 
5- Informes 

 

DESENVOLVIMENTO 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2019, às 14:00 horas no auditório do IDAM, teve início a 
reunião ordinária com a presença dos representantes das entidades componentes do CEDRS e 
outras entidades que se fizeram presentes, conforme listagem identificada acima. No início dos 
trabalhos o Sr. Almir Carvalhal cumprimentou os presentes e após informar a existência de quórum, 
convidou o Presidente Petrucio P. M. Jr. para assumir a condução dos trabalhos, momento em que 
o Presidente submeteu a plenária a aprovação das Atas referentes as reuniões de abril e junho, 
momento no qual o Sr. Carlos Pinto, do SINTRASPA  argumentou que as Atas enviadas não estavam 
condizentes com a  realidade dos conteúdos das reuniões e que havia este elaborado as atas que 
deveriam ser submetidas a apreciação. Na oportunidade o Presidente submeteu a situação a 
plenária, a qual concordou que as atas encaminhadas pela Secretaria Executiva eram apropriadas, 
sendo as mesmas colocadas em votação e aprovadas por maioria, tendo 1(um) único voto contra do 
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Sr. Carlos Pinto e 1(uma) abstenção do Sr. José Eduvício Caldeira. Vencida a aprovação das Atas o 
Sr. Presidente passou para Ordem do Dia, dando início a sua apresentação do Projeto da 
EXPOAGRO, onde fez a contextualização do evento e a demonstração do projeto técnico. Abordou 
diversos aspectos de dificuldade em relação a realização do evento, inclusive questões fundiárias 
que impediram a utilização das áreas que estavam previstas para construção do novo Pq. de 
Exposições. Informou que constituiu uma comissão interna com vários técnicos experientes para que 
pudesse lograr êxito na empreitada, fato que reflete as intensões dessa gestão, que procura sempre 
a conjunção de esforços de todo sistema Sepror. Durante a apresentação fez referências aos 
aspectos técnicos principais, descreveu a dinâmica de atrações, torneios, logística, e tudo mais que 
envolve a realização da exposição, incluindo as informações pertinentes ao Edital de Chamamento 
Público, publicado no DOE e demonstrando que este encontra-se disponível no site da SEPROR 
para as entidades que tiverem interesse em concorrer. Na oportunidade informou que o diálogo entre 
os Governadores dos Estados da Região Norte tem sido crescente na intensão de fortalecer o 
Agronegócio da Região e que alguns desses governadores deverão prestigiar a EXPOAGRO, com 
possibilidade inclusive da vinda da Ministra da Agricultura. Em seguida abriu a palavra para os 
presentes onde recebeu diversas sugestões para o enriquecimento da proposta sendo: Prof. Neliton 
da UFAM, parabenizou a inciativa pelo resgate da EXPOAGRO , pois o evento representa parte 
fundamental da Agenda Agropecuária do Estado, ao tempo em que sugeriu o fortalecimento do 
espaço gastronômico da feira, visto ser um segmento que atrai muitos participantes e possibilita 
demonstrar aspectos regionais; inserção da temática Agroecologia e Orgânicos no evento; Escolha 
das principais Cadeias Produtivas para serem fortalecidas; Sr. Israel da SEMA, parabeniza a 
iniciativa de realizar a EXPOAGRO como espaço de importância dentro do Setor Agropecuário do 
Estado, ao tempo em que sugere realizar coleta seletiva de lixo durante o período de realização do 
evento, juntamente com a categoria de catadores: Sr. Milton da FETRAGRI parabeniza a SEPROR 
pela iniciativa , informa que sua entidade fez parte da construção dessa proposta e solicita especial 
atenção em dispor de espaço durante o evento, para renegociação de dívidas dos agricultores e 
coloca a entidade a disposição para contribuir com sua realização, também informa que a FETRAGRI 
elegeu 10(dez) cadeias prioritárias; Sr. Carlos Pinto do SINTRASPA solicita espaço para os centros 
acadêmicos e para o CEDRS; Sr. Anderson da SEPA sugere que sejam observados os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS durante a realização da EXPOAGRO, sugerindo também que 
possa contar com parceria com o IDESAM nesse processo; Sr. Celso da EMBRAPA apresenta a 
possibilidade de realizar a degustação da variedade de banana Pelipita. Fez um pronunciamento 
também o Presidente da ACOCAM, que parabenizou a iniciativa da realização da EXPOAGRO e 
colocou a entidade a disposição para ajudar naquilo q for preciso em prol do sucesso do evento, na 
oportunidade fez o convite aos participantes da reunião, para comparecerem ao evento da ACOCAM  
3ª Exposição de Ovinos & Caprinos Sustentável do Amazonas (EXPOVICAM) no período de 29 de 
agosto a 1º de setembro no Clube Social da Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB/AM), situado 
na Avenida Efigênio Sales. O Presidente manifestou-se a respeito de todas as proposituras 
formuladas, agradecendo a todos pela intenção de colaborar no sucesso do evento submetendo-as 
a decisão plenária, tendo todas sido aprovadas, à exceção de delimitar um espaço exclusivo para 
associações e conselhos, em face de haver disponível uma área de 5 x 5 m com essa finalidade. 
Terminadas as falas, passou-se para a 2º pauta com a proposta de estabelecer identidade visual 
para o CEDRS/AM, e justificando-se que em muitos estados o Conselho possui sua logomarca que 
fica impressa em todos os documentos. A Gerencia de Comunicação da SEPROR então apresentou 
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duas alternativas. Após a apresentação, algumas manifestações deram conta de que talvez não se 
fizesse necessário que o CEDRS tivesse a necessidade de possuir uma logomarca, por este motivo 
foi colocada em votação se a proposta era válida para termos uma identidade visual, como resultado 
tivemos 11(onze) votos a favor, 2(dois) contra e 5(cinco) abstenções. Não tendo o Presidente votado. 
Em seguida, considerando aprovada a necessidade de uma marca, o Presidente colocou em 
votação, a escolha da marca, sendo vencedora a proposta 2 com 16(dezesseis) votos favoráveis e 
3(três) contra. Seguindo para 3º pauta, o Grupo de Trabalho eleito na reunião de 30 de abril do ano 
corrente e nomeado através da Resolução 001/2019, através da Sra. Ana Claudia, membro 
representante da SEMA no GT, a mesma apresentou todos os demais membros e passou a explicar 
sobre a metodologia de trabalho adotada, bem como apresentou os dados analisados sobre todos 
os Decretos de constituição desde a criação do CEDRS/AM em 2001 até a última formação em 2019 
e ainda do levantamento da constituição de Conselhos de outros Estados, demonstrando que é uma 
tendência a redução do número de Conselheiros, justamente para trazer maior efetividade nas 
discussões e construções de propostas dentro deste fórum. Em seguida a Sra. Claudia passou a 
explanação da proposta de reformulação da composição do Conselho propriamente dita, que 
passaria de 32(trinta e dois) membros para 26(vinte e seis), observadas as representações de todos 
os segmentos do setor primário e reafirmando de forma contundente que o CEDRS é um espaço 
aberto, no qual qualquer entidade que possua interesse em participar nas suas reuniões, terá seu 
espaço assegurado, sendo que a proposta de redução é algo para facilitar a atuação do Conselho, 
no que tange principalmente a obtenção de quórum nas reuniões de deliberação. Terminada a 
apresentação, foi aberta a palavra iniciando as falas pelo Sr. Ricardo da UNICAFES que reivindica a 
permanência da entidade que representa, levando em consideração que a mesma sempre esteve 
presente nas reuniões do Conselho; Sr. José Eduvício do GTA fez consideração acerca das 
entidades a Sociedade Civil, escolhidas e pondera que essa decisão deveria ser feita dentre as 
próprias representantes do segmento, o que daria maior legitimidade; Sr. Francisco da SEMA, reforça 
os argumentos do GT , sobre a maior efetividades do Conselho , quando este é formado por um 
número menor de representantes; Sr. Flávio Antony da ADS também reforça o argumento da maior 
eficiência e efetividade com um grupo menor, além de informar que como membro de outros 
conselhos verifica que todos estão se adequando a essa proposta; Sr. Sandoval da ADAF, também 
um dos membros do GT, esclarece que a reformulação das Câmaras Temáticas existentes, bem 
como a criação de novas dará a possibilidade de absorver maior número de entidades dentro do 
CEDRS, uma vez que nesses espaços é possível absorver membros que não esteja na composição 
da plenária, desta forma possibilitando a contribuição maior; Sr. Juan da FAEA parabeniza o trabalho 
do GT e a iniciativa do Presidente em promover esse momento; Sr. Carlos Pinto do SINTRASPA 
declara ser contrário a propositura de restruturação e alega sofrer boicote no Conselho. Após todas 
as colocações dos participantes, teve início a votação da proposta a qual foi aprovada por maioria, 
tendo 14 (quatorze) votos a favor, 2(dois) votos contra e 2(duas) abstenções.  Absteve-se o 
Presidente de votar. Após a proclamação do resultado com a aprovação, o Presidente apresentou 
para os participantes os próximos passos que serão estabelecidos pelo Conselho até a efetivação 
do novo Decreto de composição, fato que passará pela análise da Casa Civil até ser publicado no 
Diário Oficial do Estado. Reforçou a proposta de que assim que publicada a nova composição, serão 
formados os Grupos de Trabalho e Câmaras Temáticas, dentre eles para reformulação do regimento 
Interno e principais assuntos do setor primário tais como Crédito, Fundiário entre outros. Em seguida 
passamos aos informes, iniciando com o Sr. Flavio Antony da ADS que prestou esclarecimentos ao 
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Sr. José Eduvicio sobre o pagamento das compras do PREME, justificando o atraso no pagamento 
dos agricultores, que a solicitação da verba já estava na SEFAZ aguardando liberação. Não havendo 
mais nenhum informe da plenária o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos 
e conclamando-os a se fazer presente na próxima reunião, ordenando que fosse lavrada a presente 
ATA, que após aprovada será assinada por quem de direito. 

 

Manaus -  AM, 23 de agosto de 2019 


