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Memória da Reunião da CTASSJUR e CTSAMB 

A Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e a Câmara Técnica de Serviços Ambientais 

do CEMAAM, reuniram-se no dia 24 de novembro de 2020, por videoconferência via 

plataforma TEAMS. A reunião começou às 09h e foi conduzida pelo Coordenador da 

CTASSJUR, Ronaldo Pereira. 

 

Membros presentes: Reneé Veiga (FIEAM), Ana Cristina Ramos (FVA), Fernando Shoji 

(AENAMBAM), Isabel Maria Gonçalves de Azevedo (SEMMAS), Suelen Cardoso (MNCR), 

José Sandro da Mota Ribeiro (SEDECTI), Ronaldo pereira (INCRA). 

Participantes convidados: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) e Francisco Itamar 

(SEMA). 

Instituições ausentes: CRBio-06, OAB/AM, FMF, UFAM, EMBRAPA, IDESAM, SEPROR 

e UEA. 

 

Tema da reunião: Minuta de Decreto do REDD+. 

 

A conselheira Ana Cristina Ramos iniciou falando que os artigos quinto, sexto e sétimo foram 

avaliados, no entanto ficaram pendentes o terceiro e o quarto. O Coordenador Ronaldo Pereira 

observou que a minuta contraria o regimento do CEMAAM, uma vez que a Câmara de 

Mudanças Climáticas já existe, sendo possível a exclusão do artigo terceiro, propôs então que 

fossem adicionadas competências à Câmara já existente. O assessor Francisco Itamar 

questionou se o inciso primeiro do artigo terceiro citava o sistema MRV, e depois de analisar a 

minuta, declarou há semelhanças. A conselheira Reneé Veiga sugeriu que especialista fossem 

convidados a participar das Câmaras Temática, o conselheiro Ronaldo Pereira afirmou que isto 

já está contemplado na minuta, disse também que o artigo quarto é repetitivo, sugeriu então a 

exclusão do Caput e o aproveitamento dos incisos para o artigo terceiro. A conselheira Ana 

Cristina Ramos observou que a Câmara ou Comissão pode convidar especialistas a qualquer 

momento, sem necessidade de permissão do órgão gestor da política ambiental, conforme 



Conselho Estadual do 

Meio Ambiente 

 

 

explícito no artigo terceiro. No artigo 14, Ana Cristina justificou que o órgão gestor deveria ser 

citado, pois ele será o responsável por executar as atividades necessárias ao cumprimento do 

artigo. Houve correções no artigo 23, para incluir os territórios temáticos. A conselheira Ana 

Cristina sugeriu acréscimos ao artigo 24, para assegurar continuidade nos projetos de REDD+. 

O assessor Francisco Itamar sugeriu verificar se a regulamentação do FEMUCS na revisão do 

artigo 22, a conselheira Ana e o conselheiro Ronaldo sugeriram questionar do consultor do FAS 

se a regra já estaria disponível no decreto n.° 40768/19. Na análise do artigo 27 a conselheira 

Ana Cristina afirmou que o órgão gestor deve criar uma estrutura para o Subprograma de 

REDD+, que pode vir a colaborar com o CEMAAM. Em seguida, encerrou-se a análise da 

Minuta de Decreto do Subprograma de REDD+, sem manifestações contrárias. A assessora 

Glauce Tavares informou ao coordenador Ronaldo Pereira que iria encaminhar o modelo de 

nota técnica para elaboração e apresentação ao secretário Eduardo Taveira. O Coordenador 

Ronaldo Pereira opinou que o FAMC e o CEMAAM poderiam elaborar esta minuta sem 

necessidade de consultoria. A conselheira Reneé Veiga concordou afirmando que o CEMAAM 

deveria ser consultado antes de se contratar uma consultoria, pois o mesmo ocorreu no comitê 

de resíduos sólidos. A conselheira Ana Cristina sugeriu que a Câmara propusesse que nos 

futuros contratos, a consultoria fosse obrigada a participar das reuniões das câmaras, elaborar a 

nota técnica necessária e fazer a defesa no Pleno. O Coordenador Ronaldo Pereira afirmou que 

a CTASSJUR já executou sua revisão jurídica e o relator da minuta deveria ser da CTSAMB. 

A assessora Glauce Tavares afirmou que apenas três membros da CTSAMB participaram da 

reunião, sem ter um coordenador definido. A conselheira Renée Veiga afirmou que isto precisa 

ser definido, e que a proposição da lei não foi da CTASSJUR, portanto não cabe a ela a relatoria, 

questionou se o assessor Francisco não poderia fazê-lo. O assessor Francisco Itamar afirmou 

que partilha da visão do conselheiro Ronaldo sobre a contratação de consultorias, e disse que 

futuramente atenderá às sugestões feitas, para que o próprio consultor faça o acompanhamento 

do trabalho até a aprovação da minuta.  
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                                                                                             Secretaria Executiva de Colegiados. 

 

Lista de Frequência da Reunião em 24/11/2020 

Nome Completo Atividade Data e hora Instituição Rubrica 

Assessoria de Colegiados Entrou 23/11/2020 08:27 SEMA  

Isabel Maria G. de Azevedo Entrou 24/11/2020 09:04 SEMMAS  

Reneé Veiga Entrou 24/11/2020 08:45 FIEAM  

Ana Cristina Ramos Entrou 24/11/2020 08:55 FVA  

Fernando Shoji Entrou 24/11/2020 08:55 AENAMBAM  

Suelen Cardoso Entrou 24/11/2020 09:40 MNCR  

José Sandro da Mota Ribeiro Entrou 24/11/2020 09:18 SEDECTI  

Ronaldo Pereira Entrou 24/11/2020 09:23 INCRA  

Francisco Itamar Melgueiro Entrou 24/11/2020 09:22 SEMA  

 


