2016

Projetos de Engenharia

Jornada de Desenvolvimento

Matriz Econômica e Ambiental do Estado do Amazonas

Capital Empreendedor

Desenvolvimento de Agronegócios Regionais

MUNICÍPIO
Amaturá: Recuperação de vicinais para facilitar o escoamento
da produção agrária; Reforma e modernização da
infraestrutura esportiva com a quadra poliesportiva
Benjamin Constant: Projeto do novo estádio municipal
Maraã: Projeto de Construção da Casa do Centro de Referência
de Assistência Social - CRAS, uma unidade pública de execução
de serviços de proteção social básica, para coordenação da
rede de serviços socioassistenciais, no valor de R$ 687.374,67
A Ciama realizou serviço de consultoria com vistas à realização
de análise e consolidação dos resultados das Jornadas de
Desenvolvimento, uma série de debates para analisar
propostas com objetivo de moldar a nova Matriz Econômica
Ambiental do Amazonas. As propostas são concentradas na
construção de eixo de desenvolvimento nos setores de
aquicultura, piscicultura, fruticultura, produtos florestais
madeireiros, cosméticos, fármacos, turismo, energia e minério,
logística e comunicação
Serviço de consultoria para realização de análise e elaboração
de documentos relacionados ao Desenvolvimento da Nova
Matriz Econômica Ambiental do Estado do Amazonas.
A Ciama apresentou à Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas - ALE projeto de fomento para produção de farinha
e fécula de mandioca no AM, com investimentos que somam
R$ 2,05 milhões, sendo R$ 1 milhão de investimento do
Governo do Estado, por intermédio de aporte de capital, para
geração de empregos diretos e assentamento de cerca de 300
famílias rurais para a produção de mandioca, farinha e fécula, o
projeto está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado
do Amazonas.
A Ciama confirmou integração no Comitê de Apoio ao
Desenvolvimento do Agronegócio no Amazonas - Cadaam,
criado pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas Fieam e Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas Faea, com objetivo de impulsionar o aproveitamento
sustentável das riquezas regionais.

2017
Estudos técnicos para melhorias da rede existente, ampliação Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de quatro
da captação e Reservação de Rede de Distribuição de água e cidades do Alto Solimões: São Paulo de Olivença, Amaturá,
formulação de Carta Consulta submetida ao Ministério das Santo Antônio do Içá e Tonantins.
Ciadades e Caixa Econômica Federal
Proposta de implantação de usinas fotovoltaicas para
cogeração de energia nos municípios de Amaturá e Santo
Antônio do Içá, submetendo ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES a Carta-Consulta
Preliminar do referido projeto, com imediata aceitação para o
financiamento. O projeto prevê o alcance mínimo para 33 mil
habitantes da região, com significativa redução do principal
Projeto de Uso de Energia Renovável
causador do efeito estufa, de aproximadamente 1.500 ton/ano
de poluentes e o número de interrupções de energia elétrica
na região. E ainda significativa economia anual com a redução
da aquisição de óleo combustível de cerca de R$ 11 milhões.
A Companhia também elaborou o anteprojeto com definições
de potências instaladas, lay-outs de paineis fotovoltaicos e
arranjos diversos, além do projeto da Casa de Controle,
Operação, Cerca de Proteção e o projeto estrutural.

Infraestrutura Aeroportuária

Atividades Produtivas Sustentáveis

Articulação com a Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC,
vinculada ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil
do Governo Federal, para a implantação e/ou reforma de
aeroportos contemplados no Plano Aeroviário do Amazonas.
Os projetos destes aeroportos já estão em fase de
planejamento e dispõem de investimentos da ordem de R$ 573
milhões, implantados pela União Federal.
A Ciama iniciou estudo para elaboração de projetos voltados
às atividades Produtivas Sustentáveis no Alto Solimões:
Piscicultura e o Manejo de Recursos Pesqueiros,
Beneficiamento da Castanha-do-Brasil, com objetivo de
alavancar a atividade na região, contribuir para o equilíbrio
financeiro e a preservação de espécies.

2018
Projeto de Engenharia

Apoio às Prefeituras do Interior

Capacitação Profissional

Modernização Administrativa

Cooperação Técnica

Elaboração de projeto executivo de engenharia para
melhoramento do sistema de abastecimento de água do
município de Amaturá.
MUNICÍPIO
Maraã: Elaboração do Projeto para a Construção da Feira
Municipal de Pescado de Maraã (distante 737 km em linha reta
capital); Intermediação na liberação de recurso para aprovação
junto ao Governo Federal, por meio do Sistema de Convênios
– Sinconv.
Barreirinha: Elaboração de projetos para reforma e adequação
de Escolas Estaduais do município, com cerca de 1.700 alunos
beneficiados, distribuídos entre as três escolas.
Oferta do Curso de Direito Administrativo, capacitando
funcionários de 15 prefeituras do interior (Apuí, Borba,
Careiro, Careiro Castanho, Coari, Humaitá, Ipixuna, Itacoatiara,
Lábrea, Manacapuru, Maués, Novo Aripuanã, Novo Olinda do
Norte e Tefé).
Implantação do Sistema de Protocolo em plataforma Web
(SPROWeb), objetivando o controle e o acompanhamento do
registro de todos os documentos e processos da Companhia.
Este sistema tem por finalidade atender às necessidades do
registro eletrônico de documentos, permitindo que os usuários
saibam com facilidade a localização dos processos e
documentos protocolados, disponibilizando histórico de
tramitações e registro dos responsáveis pelos despachos
registrados.
Ciama e Afeam: Prestação de serviços de avaliação de bens não
destinados a uso denominados BNDUS (móveis, imóveis,
máquinas, equipamentos, veículos e etc) recebidos de
terceiros, com garantia de dívidas para serem alienados
através de Leilão Público.
Fundo de Promoção Social: A Ciama atuou como instituição
interveniente responsável pela análise e seleção de Projetos
submetidos aos editais lançados pelo fundo com participação
do corpo técnico da Ciama para análise de viabilidade dos
serviços de engenharia elencados nos editais do FPS para
seleção de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos,
interessadas em firmar termo de fomento ou termos de
parceria no âmbito de todo Estado do Amazonas.
Ciama e Cetam: Tratativas para elaboração de projetos de
engenharia para reforma e adequação de edificações do Cetam
com as etapas: Projeto Jovem Cidadão do Zumbi; Projeto
Jovem Cidadão do São José; Projeto Jovem Cidadão da Cidade
Nova.

Ciama e Sefaz: Apoio técnico ao projeto de engenharia da
reforma e adequação da secretaria;
Ciama e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas: Houve
reunião preliminar para apoio na criação de projetos de
engenharia para as futuras unidades a serem construídas pelo
Corpo de Bombeiros com o apoio técnico da Ciama.

2019

Projetos de Engenharia

Energia Renovável

Distrito Bio Agroindustrial de Rio Preto da Eva - BIODARPE

Pista de Pouso de Pauini

Projeto de Desenvolvimento Sustentável

A Ciama destravou mais de 170 milhões de reais que estavam
parados desde 2015 nos cofres da Fundação Nacional de Saúde
(Funasa) para investimento em saneamento básico. Este
recurso, embora disponível, não estava sendo liberado para os
municípios por ausência de projeto adequado de
infraestrutura e/ou pendências documentais.
Foram entregues projetos para 10 prefeituras do interior:
Autazes, Urucurituba, Uarini, Novo Aripuanã, Urucará, São
Paulo de Olivença, Novo Airão, Boca do Acre, Nhamundá e
Lábrea. E as prefeituras de Carauari, Beruri e Caapiranga
também foram atendidas pela Companhia, que trabalhou na
atualização de documentação dos respectivos projetos.
A Ciama realizou pesquisas para subsidiar o Fórum
Permanente de Energia do Amazonas, apresentando
resultados efetivos em reuniões com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
(Sedecti), Superintendência da Zona Franca de Manaus
(Suframa), Instituto Energia de Desenvolvimento Sustentável
(Inedes) e Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico
da Ufam (Cdeam). O Fórum vai nortear as ações do Governo do
Amazonas para a mudança do cenário do uso de energia
fotovoltaica na região, já a partir de 2020.
Elaboração do Projeto Arquitetônico e de Engenharia do
Darpe. O empreendimento vai reunir diversas agroindústrias já
existentes no município como a de suínos, bovinos, móveis,
açaí e pescado, milho, aves para abate e postura de ovos, entre
outras. O Darpe contará com cerca de 150 lotes industriais, na
primeira fase, e ainda, um complexo administrativo, comercial
e turístico com área de implantação de 46 mil metros
quadrados. Prevê também: Heliponto; Uma torre de
Observação com 40 metros toda telada e com elevador; Trilhas
de caminhada levando ao Memorial Casa de Eva e à Torre de
Observação; Uma passagem de fauna e de pedestre que
atravessa a rodovia; Um pórtico com identificação do Darpe
visível nas duas direções da rodovia.
A Ciama concluiu e entregou à Seinfra, em fevereiro, o projeto
que resolve de forma emergencial o problema da pista de
pouso do município de Pauini, no sul do Amazonas, na
microrregião de Boca do Acre.
A Ciama submeteu oito projetos junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), via Plataforma
+ Brasil, antigo Siconv, para investimentos voltados ao
beneficiamento da cadeia produtiva de pescado (pirarucu) em
quatro municípios do interior, no valor de R$ 4.660.180,00.
Os projetos preveem a aquisição de máquinas e equipamentos,
desenvolvimento da infraestrutura e da logística pesqueira.
Jutaí, Tonantins e Santo Antônio do Içá são os municípios que,
desde 2009, praticam Manejo na região do Alto Solimões.
Fonte Boa já pratica há 21 anos.

A Ciama viabilizou a concorrência do Estado em um edital
Plano de Tratamento de Resíduos Sólidos para Uarini, Novo inédito do Ministério do Meio Ambiente e submeteu projetos
Airão, Lábrea, Urucará e Urucurituba (Submetidos e para tratamento especial de lixo em municípios do interior no
aguardando resultado)
valor de R$ 7 milhões. O edital faz parte do programa Lixão
Zero e é voltado à coleta seletiva, compostagem, biodigestores
e inclui campanhas de educação ambiental nas escolas.
MUNICÍPIO:
Maraã: O Governo Federal (Calha Norte) aprovou, por meio da
Projeto de Infraestrutura
Ciama, um projeto para a construção de uma praça pública
com iluminação e quiosques no valor de R$ 816 mil, sendo
R$800 mil provenientes do projeto Calha Norte e R$16 mil da
contrapartida da prefeitura do município.
Com objetivo de melhorar a qualidade de vida de mais de 600
refugiados venezuelanos em São Gabriel da Cachoeira, a
Casa de Apoio a Refugiados em São Gabriel da Cachoeira Companhia de Desenvolvimento entregou, no mês de
(Concluído e entregue à prefeitura)
novembro, à prefeitura da cidade, o projeto de construção da
Casa de Apoio a Refugiados Venezuelanos, submetido à
apreciação do Consulado Japonês para financiamento de R$
300 mil.
Ciama e Afeam: a Ciama assinou Termo de Cooperação Técnica
com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).
O Termo possibilita à Companhia elaborar Planos de Negócios
para financiamento das demandas apresentadas pelos
cidadãos empreendedores e/ou pelas próprias prefeituras
para apreciação e financiamento junto à Agência de Fomento,
de projetos a partir de R$ 100 mil. Essa cooperação está em
Cooperação Técnica
fase de capacitação da equipe da Ciama no uso do sistema da
Agência de Fomento.
Ciama e Associação Amazonense dos Municípios: A Companhia
também firmou parceria com a Associação Amazonense dos
Municípios (AAM) visando a prestação de serviços da Ciama às
prefeituras do interior, com a disponibilidade do seu corpo
técnico
multiprofissional
(engenheiros, economistas,
administradores, etc.) para a elaboração de projetos visando o
desenvolvimento regional.
A Ciama é responsável pela gestão e supervisão de obras em
apoio à Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE e à
Gestão e Supervisão de Obras
Seinfra. Essa consultoria era terceirizada e, sendo realizada
pela Ciama, resultou em uma economia significativa para os
cofres do Governo do Estado.
MUNICÍPIO
Tabatinga: A Ciama ofereceu o curso de Licitação e Contratos,
Prestação de Contas e Controle Interno. Foram emitidos
certificados a 106 participantes dos municípios de Tabatinga,
Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença,
Amaturá, Fonte Boa, Tonantis e Santo Antônio do Içá. O curso
Capacitação de Sevidores Municipais
foi uma oportunidade de discutirem sobre as principais etapas
de aquisição de produtos e serviços nos órgãos públicos e a
responsabilização
dos
servidores
nesse
processo.
Tefé: A Ciama ofereceu para 30 servidores municipais de
Uarini, Jutaí, Fonte Boa e Alvarães o curso intitulado “Uso da
Plataforma Mais Brasil: da elaboração do projeto à prestação
de contas”. E colocou à disposição dos servidores ferramentas
para o uso dessa importante fonte de recursos para os
municípios.
Estudo de Viabilidade Econômica
A Ciama realizou estudo de viabilidade econômica para
possível ativação do Centro de Produção de Medicamentos
(Cepram) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), em
parceria com o Governo do Estado.

2020

Projetos de Engenharia (Saneamento Básico)

Projeto de Engenharia (Infraestrutura)

Gestão e Supervisão de Obras

Projetos para Captação de Recursos

Distrito Bio Agroindustrial de Rio Preto da Eva - BIODARPE

Ao longo de 2020, a CIAMA deu continuidade ao atendimento
gratuito às Prefeituras do Interior com a elaboração de
projetos e/ou organização de projetos já existentes para a
captação de recursos e financiamento junto ao Governo
Federal, por meio da Funasa, para sistemas de abastecimento
de água e distribuição à população.
Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia do
Covid-19 - e com as limitações de locomoção de equipes
técnicas para estudos in loco, a Companhia concluiu os
projetos de São Paulo de Olivença, Novo Airão e finalizou os
projetos de Novo Aripuanã, Lábrea e Urucurituba, no valor
total previsto de R$ 14 milhões em investimentos
Projeto de engenharia do Centro de Convivência do Idoso, que
conta com recursos federais do Programa Calha, em Boca do
Acre. População Beneficiada: 3 mil pessoas com idade acima
de 59 anos, que corresponde a 10% da população do município
Contiuidade da gestão e supervisão de obras em apoio à
Unidade Gestora de Projetos Especiais - UGPE e à Seinfra. Essa
consultoria era terceirizada e, sendo realizada pela
Companhia, resultou em uma economia de R$ 24,5 milhões
para os cofres do Governo do Estado. Esse valor economizado
representou cerca de 40% do que vinha sendo gasto com o
pagamento de contratos formalizados com empresas
particulares. População Beneficiada: em Manaus, ultrapassa
350 mil, com base nas pessoas que residem nas zonas sul e
oeste, onde as obras estão localizadas, preferencialmente
100% dos habitantes das orlas do Igarapé de São Raimundo,
compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque
Kako Caminha; do Igarapé de Manaus e Igarapé de Educandos,
no trecho compreendido entre a Ponte de Ferro e da ponte que
liga o Bairro de Educandos; do igarapé Mestre Chico,
compreendido entre a Avenida Leonardo Malcher e Rua
Parintins. Quanto ao projeto PROSAI/MAUÉS, contabilizam-se
65 mil beneficiados.
A Ciama, alinhada com as ações do setor primário, propôs a
aquisição de máquinas e equipamentos para recuperação de
estradas/vicinais no Amazonas, visando ampliar as ações do
Programa SOS Vicinais, executada pela Secretaria de Estado de
Produção Rural - Sepror. A proposta do projeto visa atender
diretamente famílias rurais que necessitam de melhorias de
acesso para o escoamento da produção no Estado. Com a
aquisição da patrulha, há possibilidade de realizar ajuda mútua
entre os órgãos governamentais para atingir metas e
resultados eficientes, otimizar recursos orçamentários, reduzir
custos com locação e ampliar a área de execução dos serviços.
Continuidade das ações iniciadas em 2019. A Ciama entregou
à Prefeitura do município de Rio Preto da Eva o Estudo de
Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental – EVTEA da
primeira fase de construção do Biodarpe, para apresentação à
Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa.
O estudo da Companhia também sinalizou a viabilidade de
recursos existentes para o Biodarpe, que vai contar com
valores previstos no orçamento da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
(Sedecti) no valor de R$ 74 milhões, oriundos do Plano
Regional de Desenvolvimento da Amazônia - PRDA.

Cooperação Técnica

Banco de Dados Ciama

Parcerias Estratégicas

Capacitação Técnica

Criação de Grupo de Trabalho

Ciama e SES – Secretaria de Estado de Saúde: Apoio à análise
do Projeto para adaptação do Hospital Nilton Lins
Ciama e Afeam: Elaboração de projetos e planos de negócios
acima de 100 mil reais para captação de recursos às empresas
interessadas, com o uso de tecnologia ACP. As açoes foram
suspensas devido ao período de pandemia e serão retomadas
em 2021.
Ciama e Associação Amazonense dos Municípios: Parceria
firmada para elaboração de projetos em diversas áreas de
interesse das prefeituras municipais, como a elaboração de
Plano Diretor, Projetos de Saneamento Básico, Projetos para
obtenção de ambulanchas e outros tipos de demandas.
Realização de um grande evento para reunir os prefeitos
municipais empossados em 2021 para apresentar os serviços
da Ciama e posterior levantamento de demandas e
necessidades prioritárias dos municípios.
Ciama, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas –
Cetam e a Secretaria de Estado de Administração e Gestão –
Sead: Parceria firmada para realizar programa de capacitação
aos servidores dos municípios em parceria com Centro de
Educação Tecnológica do Amazonas – Cetam e a Secretaria de
Estado de Administração e Gestão – Sead, principalmente nas
áreas de elaboração de projetos dentro do Programa + Brasil,
Elaboração de Orçamento e Prestação de Contas.
Ciama e Sefaz: A Ciama, por meio do Protocolo de Intenções
001/2014, trabalhou para viabilizar a instituição de novas
normas de orçamento do Estado, desenvolvimento de política
fiscal e estabelecer diretrizes e sistemáticas para o incremento
do planejamento estratégico do Estado
Em 2020 a Ciama iniciou as atividades para implantação de um Banco
de Dados que visa subsidiar informações aos profissionais técnicos
envolvidos na elaboração de estudos e projetos para o Estado do
Amazonas.

A Ciama firmou parcerias com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Sedecti,
Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa,
Secretaria de Estado de Produção – Sepror e outros órgãos, para
atrair investidores novos investidores para o adensamento do
Polo Industrial de Manaus – PIM, bem como o povoamento dos
Polos de Desenvolvimento que estão sendo implantados no
Estado. AÇÃO: Identificar oportunidades para atender os
municípios do interior; Orientar a busca de Fundos que
financiem a atividade proposta; Elaborar projetos para captação
de recursos a serem submetido aos órgãos financiadores. Atrair
novos players em condições tecnológicas sustentáveis, explorar
as potencialidades do Estado e novos produtos a serem
desenvolvidos por empresas já instaladas no PIM, a partir da
aprovação de novos Processos Produtivos Básicos – PPBs;
A Ciama iniciou um programa de capacitação por meio de
parceria firmada com a Sepror, com o objetivo de melhorar o
atendimento do Governo aos investidores rurais. A capacitação
envolve na área animal: o gado bovino de corte, o bovino de
leite, o pirarucu e o tambaqui. E na área vegetal o açaí, a
castanha-do-Brasil, o cupuaçu, o abacaxi e a mandiocultura. A
previsão é que ao longo de 2021 os técnicos possam entender a
abrangência dessas cadeias produtivas, que são as mais
buscadas por investidores e envolvem desde o plantio até a
comercialização de produtos
A Ciama criou, em parceria com Secretaria de Estado de Meio
Ambiente – Sema, Grupo de Trabalho para elaborar projetos de
captação de recursos em áreas de Unidades de Conservação
(UC) e outras áreas onde há acordos de pesca.

