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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ENERGIA DA UFAM 

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, no Auditório Rio Javari da Faculdade de 1 

Tecnologia no Campus da Universidade Federal do Amazonas em Manaus-AM, às 9:00h, realizou-se a 2 

segunda reunião extraordinária sob a presidência do Prof. Dr. Rubem Cesar Rodrigues Souza, diretor do 3 

CDEAM,  e com os seguintes membros do Fórum Permanente de Energia da UFAM – FPE/UFAM: Radyr 4 

Gomes Jr., representante da Associação Amazonense dos Municípios; Eng. Geraldo Arruda, representante 5 

da Amazonas Energia; Eng. José Maria Ypiranga de Carvalho representante do INEDES – Instituto Energia 6 

e Desenvolvimento Sustentável; Sra. Maria Cecília, representante do Instituto Mamirauá; Sr. Jorge 7 

Vasques, representante da SEPLANCTI e Sr. Davi McLiam Alves, representante da Superintendência da 8 

Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Dando início a reunião o Presidente do FPE saudou os presentes 9 

agradecendo a presença e deu início ao ponto de pauta único consistindo na apreciação da nota técnica 10 

elaborada pela CIAMA e SEDECTI que trata da Resolução Normativa que versa sobre a sistemática de 11 

compensação de energia para a geração distribuída. Inicialmente o Presidente fez uma explanação acerca 12 

da sistemática de tarifação e as propostas que foram apresentadas pela ANEEL para alteração das regras 13 

que permeiam a Geração Distribuída no Brasil, no sentido de nivelar as informações entre os presentes. 14 

Em seguida o Engo. Aristóteles, representante da CIAMA, fez a apresentação da nota técnica. Finda a 15 

apresentação foi aberta a discussão, sendo definido o seguinte: 1. Considerando que a Amazonas Energia 16 

informou que está elaborando estudo sobre o tema, esta finalizará o mesmo e o colocará para apreciação 17 

do Fórum de sorte a viabilizar uma nota técnica de consenso entre a concessionária e demais instituições, 18 

e; 2. A nota técnica será encaminhada ao Superintende da SUFRAMA para que o mesmo entregue ao 19 

Presidente da República quanto da vinda do mesmo à Manaus, por ocasião da realização da Feira de 20 

Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, que ocorrerá no final do mês de novembro. Estando todos 21 

de acordo o Presidente agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar foi lavrada a 22 

presente ata.  23 


