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

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, no Auditório Rio Javari da Faculdade 1 

de Tecnologia no Campus da Universidade Federal do Amazonas em Manaus-AM, às 9:15 h, realizou-se a 2 

reunião sob a presidente do Prof. Rubem Cesar Rodrigues Souza, diretor do CDEAM,  e com os seguintes 3 

membros do Fórum Permanente de Energia da UFAM – FPE/UFAM: Sr. José Maria Ypiranga de Carvalho, 4 

representante do Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável; Sr. Aristóteles Neto, representante da 5 

Companhia de Desenvolvimento do Amazonas; Sr. Dave Silva, representante da SUFRAMA e do Sr. José 6 

Augusto Veiga, representante da UEA. Após saudar os presentes o presidente levantou uma questão de 7 

ordem. Este informou que recebeu mensagem de vários membros informando da impossibilidade de 8 

participarem da reunião por razões diversas. Diante desse fato, questionava os presentes quanto a 9 

possibilidade de cancelamento da reunião, franqueando a palavra. O Sr. José Maria, representante do 10 

INEDES, se manifestou dizendo que duas questões teriam que ser ponderadas. A primeira era a 11 

possibilidade de gerar precedentes quanto a decisões que podem vir a ser tomadas sem uma presença 12 

significativa dos membros do FPE e a outra questão, seria a falta de respeito para com os que se 13 

apresentaram para a reunião. O prof. Rubem ponderou afirmando que, transcorrido trinta minutos após 14 

a hora definida para o início da reunião, a mesma pode ocorrer normalmente com os presentes. Além 15 

disso, o que mereceria decisão dos membros é o teor das atas das reuniões anteriores que foram 16 

submetidas a todos os membros antecipadamente não havendo nenhuma manifestação de interesse 17 

quanto a qualquer ajuste nas mesmas. Em seguida colocou em votação, sendo decidido por unanimidade 18 

pela realização da reunião conforme programado. Dando início a reunião o Coordenador do FPE saudou 19 

os presentes e dando início a pauta da reunião, o coordenador prestou o seguinte informe: i) Participação 20 

no Programa Audiência Pública na Rádio CBN sobre “Linha de transmissão Manaus – Boa Vista”. Em 21 

seguida, passou-se à apreciação das atas da primeira reunião ordinária e da primeira reunião 22 

extraordinária, sendo as duas atas aprovadas por unanimidade. Em seguida, foi mostrado pelo 23 

coordenador do FPE um quadro-resumo referente aos desafios com os grupos de trabalho e líderes. Foi 24 

apresentado o status dos grupos de trabalho. GT1-Proposta de política energética estadual/municipal: O 25 

grupo liderado pelo CDEAM/UFAM fez um levantamento de instrumentos legais vigentes no âmbito 26 

estadual pertinente ao tema, os quais estão sendo objeto de análise juntamente com legislação de outros 27 

estados brasileiros para nortear a proposta; GT2 - Elaborar propostas de capacitação de recursos humanos 28 

para a área energética em nível médio, superior, especialização, mestrado e doutorado: liderado pelo 29 

CDEAM/UFAM, não houve avanço; GT3 - Propor estratégias para a produção e disseminação de 30 

tecnologias de energias renováveis e de Eficiência Energética no AM: liderado pela CIEAMA. O 31 

representante da CIAMA, Eng. Aristóteles, fez um breve histórico sobre o modelo APL – Arranjo Produtivo 32 

Local e sua utilização como orientar onde disseminar as tecnologias de energias renováveis. O Sr. Dave, 33 

representante da SUFRAMA, informou acerca da alteração do PPB para módulo ou painel fotovoltaico, 34 

via a Portaria Interministerial MDIC-MCTIC n 48, de 29.10.2018, com permissão de fabricação de célula 35 

fotovoltaica em outras regiões do Brasil. Foi informado que o Cel. Azevedo, representante do CMA, fez 36 

um levantamento de informações que redundou na constatação de que a falta de financiamento público 37 

é o fato que inibe o crescimento do uso de tecnologias de energias renováveis. O Eng. Aristóteles 38 

apresentou infográficos da ABSOLAR sobre energia no Brasil e no mundo. Este informou, ainda, que as 39 

próximas ações serão as seguintes: i) solicitar a presença da Amazonas Energia no GT; ii) socialização do 40 

artigo sobre APL do prof. Marcondes Noronha; iii) socialização dos infográficos da ABSOLAR; iv) 41 

socialização de lista do INMETRO de fornecedores de painéis fotovoltaicos, e; v) socialização da Portaria 42 

Interministerial mencionada;  GT4 – Propor estratégias para levar a efeito as Ações Integradas no âmbito 43 

do Programa Luz para Todos, Líder: Amazonas Energia, no entanto, devido à ausência justificada do 44 
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representante, foi informado pelo prof. Rubem que eles estão fazendo um levantamento interno das 45 

demandas para, em conjunto com a coordenação do FPE, definir a estratégia de encaminhamento; GT5 – 46 

Propor estratégias para combater as perdas no setor elétrico/líder: Amazonas Energia: o coordenador 47 

informou que o CDEAM encaminhou uma proposta para constituir um grupo de trabalho para conceber 48 

ações de curto e médio prazos. A proposta foi acatada e, de acordo com sugestão da Amazonas Energia, 49 

serão convidadas as seguintes entidades para compor o grupo: Corpo de Bombeiros; Secretaria de 50 

Segurança Pública; Poder Judiciário do Amazonas; Defensoria Pública do Amazonas; Polícia Militar; 51 

PROCOM; FIEAM; CIEAM e Imprensa. Em seguida, o coordenador informou que está satisfeito com os 52 

resultados preliminares apresentados pelos membros do FPE e, ato contínuo abriu para perguntas e 53 

sugestões. Foi proposto criar um grupo em rede social para os membros do FPE e reforçar o contato com 54 

o governo do estado para ele se fazer presente no FPE. As propostas foram aprovadas por unanimidade. 55 

O coordenador agradeceu o empenho de todos nos trabalhos realizados e, nada mais havendo a tratar foi 56 

lavrada a presente ata.  57 


