
 

 

 

 

ATA DE REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE FLORESTAS 

 A reunião da Câmara Técnica de Florestas do CEMAAM, foi realizada no dia de 06 de fevereiro de 

2020, na Sala de reunião da SEMA (2º andar). A reunião começou as 14h20 e foi presidida pelo Sr. 

Francisco Itamar Melgueiro, com a Assessora da SEMA Glauce Tavares como secretária. 

 

PARTICIPANTES: 

MEMBROS/INSTITUIÇÕES PRESENTES: André Luiz Menezes (IDESAM), Fabiola dos Santos Mendes 

(ALEAM/COMAPA), Maria da Glória G. de Melo (UEA), Leonilson Magalhães (SEMA), Sérgio 

Gonçalves (UFAM), Carlos Bueno (FAS), Malvino Salvador (SEPROR), Elcione Pamplona (IPAAM), 

Virgílio Viana (FAS) e Alecsandra Tavares da Silva (SEMA).   

INSTITUIÇÕES AUSENTES: CNS, FIEAM E CREA 

 

PAUTA: 

 Análise da minuta de decreto que regulamenta o Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal - 

FEDF 

 

DISCUSSÕES:  

Ao iniciar a reunião foi sugerido inserção na pauta da proposta de resolução encaminhada pela FAS, 

que trata sobre a “estabelece normas e procedimentos para o abastecimento de madeira e 

funcionamento de pequenas marcenarias e estaleiros navais em unidades de conservação de uso 

sustentável no Estado do Amazonas”. Na ocasião foi concedida a palavra ao Sr. Virgílio Viana (FAS), 

fazer alguns esclarecimentos a respeito da proposta de resolução encaminhada a Secretaria 

Executiva do CEMAAM. O Sr. Virgílio Viana (FAS), falou que esse documento foi elaborado por um 

Grupo de Estudos de Manejo Florestal - GEMF formado por diversas instituições, que ao final 

remeteu ao CEMAAM para apreciação, porém, essa minuta não é a última versão. Feito as 

considerações, o Sr. Francisco Itamar, pediu que fosse feito um resgate da última versão dessa 

minuta, para que seja analisado na próxima reunião. Os membros presentes sugeriram que fosse 

marcada uma reunião extraordinária da CT de Florestas, considerando que a próxima reunião só 

acontecerá no dia 05 de março de 2020. A proposta foi acatada por todos, e sendo assim, foi dado 

continuidade na pauta do dia. O Sr. Francisco Itamar, Coordenador da CT, explicou como foi 

construído os produtos que foram encaminhados e que o motivo dessa reunião para regulamentar 

o Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal – FEDF, foi uma demanda do Secretário em 

decorrência às tratativas do Amazonas com o Banco Mundial, e a regulamentação do Fundo 

Estadual de Floresta está como garantia, pelo curto prazo que o Banco nos deu para publicação. 



Após manifestação e esclarecimento feitos pelos membros da CT de Floresta, foi feito alguns 

encaminhamentos. 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

1. Próxima reunião: 17 de fevereiro de 2020 (segunda-feira), às 14h;  

2. Encaminhar aos membros da CT a versão atualizada da minuta de resolução proposta pela 

FAS; 

3. Enviar a minuta de Lei da Politica Florestal do Amazonas e minuta de Decreto que 

regulamenta o Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal – FEDF, (minuta feita juntada 

– decreto e manual operacional) para os Srs. Virgílio Viana, Sérgio Gonçalves e André 

Menezes, ambos ficaram encarregados de fazer uma análise prévia dos documentos antes 

de enviarmos aos demais membros da CT.  

 

 

PRÓXIMA REUNIÃO: 

17 de fevereiro de 2020, às 14h, Sala de Reunião da SEMA (2º andar) 

 

 

ASSINATURA DOS PARTICIPANTES: 

Francisco Itamar Melgueiro (SEMA) ________________________________________ 

Glauce Tavares Monteiro (SEMA) __________________________________________ 

André Luiz Menezes (IDESAM) ____________________________________________ 

Fabiola dos Santos Mendes (ALEAM/COMAPA) _______________________________ 

Maria da Glória G. de Melo (UEA) __________________________________________ 

Leonilson Magalhães (SEMA) ______________________________________________ 

Sérgio Gonçalves (UFAM) _________________________________________________ 

Carlos Bueno (FAS) ______________________________________________________ 

Malvino Salvador (SEPROR) _______________________________________________ 

Elcione Pamplona (IPAAM) ________________________________________________ 

Virgílio Viana (FAS) ______________________________________________________ 

Alecsandra Tavares da Silva (SEMA) _________________________________________   

 

 

 

 


