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Memória da Reunião da CTFLOR 

A Câmara Técnica de Florestas - CTFLOR, reuniu-se no dia 23 de novembro de 2020, 

por videoconferência via plataforma TEAMS. A reunião começou às 09h20min e foi conduzida 

pelo Coordenador da Câmara Técnica de Assuntos Florestais – CTFLOR, André Vianna. 

 

Membros presentes: Sérgio Gonçalves (UFAM), André Vianna (IDESAM), Clodoaldo Pontes 

(CNS), Fernanda Pereira (FIEAM) e Fabíola Mendes (COMAPA). 

Participantes convidados: Glauce Tavares (SEMA), Elcione Pampola (IPAAM) e Francisco 

Itamar (SEMA). 

Instituições ausentes: SEPROR, UEA, CREA/AM e FAS. 

 

Tema da reunião: Análise da proposta de minuta da Política Estadual de Florestas. 

 

O coordenador da câmara André Vianna deu continuidade à redação do item k do artigo 42. 

Sérgio Gonçalves e André Vianna sugeriram a transformação do parágrafo único do artigo 46, 

em artigo 47, com alterações, sem manifestações contrárias, a sugestão foi acatada. Na 

discussão do artigo 48, o assessor Francisco Itamar acrescentou que os órgãos executores 

deveriam ser os citados e não apenas o órgão gestor da política. Sérgio Gonçalves afirmou que 

mais de uma instituição executa a política florestal estadual, sendo ineficaz utilizar este termo; 

afirmou que não só o SINAFLOR deve ser contemplado, mas também outros produtos não 

madeireiros, abrindo flanco às novas tecnologias e produtos futuros. Decidiu-se pela inclusão 

dos “órgãos executores” na proposta, incluindo assim instituições como IPAAM, ADS, 

IBAMA etc. O assessor Francisco Itamar responsabilizou-se por consultar a política florestal 

estadual para contribuir no artigo 49 e retornou pedindo que o artigo 49 incluísse a integração 

ao cadastro de florestas públicas do Amazonas. Na análise do artigo 51, Sérgio Gonçalves 

explicou que tinha com intuito unir as ações voltadas ao desenvolvimento florestal. No artigo 

53 o assessor Francisco Itamar solicitou que o termo “turismo ecológico” por “uso público” 

para tornar-se mais abrangente. Elcione Pampola, do IPAAM, questionou a que se refere o 
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termo proposto. O assessor respondeu que se refere a diversas atividades que podem ocorrer 

em áreas de uso público, defendeu que há oito tipos de turismo, além do ecológico. O assessor 

pediu também que fosse citado o plano estadual de recursos hídricos no artigo 54. O 

coordenador André Vianna questionou se o Regimento interno do FEDF incluiria o termo fauna 

silvestre, mas o regimento cita apenas “temáticas florestais”. Sérgio Gonçalves disse que pode 

ser incluído o termo neste normativo, contanto que esteja contextualizado com a temática 

florestal. No artigo 62 o assessor Francisco Itamar sugeriu uma determinada redação, no 

entanto, por divergências, o item ficou para consulta à CTASSJUR. O coordenador André 

Vianna questionou se ainda haveria tempo hábil para a CTASSJUR avaliar a política e a 

assessora Glauce Tavares afirmou que eles ainda estariam discutindo outra pauta. O assessor 

Francisco Itamar observou que a minuta cita os programas florestais que ainda não foram 

sancionados, sendo arriscada alguma alteração por parte da PGE ou a ALEAM, não cabendo 

citar previamente. A assessora Glauce afirmou que a CTASSJUR pode iniciar a análise da 

política, possivelmente com os trabalhos concluídos no ano seguinte, pelo número de artigos. 

Sérgio Gonçalves questionou como faria a relatoria na CTASSJUR e pediu que fosse enviada 

a nova versão no grupo de mensagens instantâneas, a assessora Glauce concordou, afirmou que 

lhe enviaria um modelo de nota técnica, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião às 

11h40min. 

                                                                                             Secretaria Executiva de Colegiados. 

 

Lista de Frequência da Reunião do CTFLOR em 23/11/2020 

Nome Completo Atividade Data e hora Instituição Rubrica 

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

Fabíola Mendes Entrou 23/11/2020 08:54 ALEAM  

Francisco Itamar Melgueiro Entrou 23/11/2020 09:01 SEMA  

Sergio Gonçalves Entrou 23/11/2020 09:01 UFAM  

André Vianna Entrou 23/11/2020 09:01 IDESAM  

Fernanda da Silva Pereira Entrou 23/11/2020 09:09 FIEAM  

Clodoaldo  Pontes Entrou 23/11/2020 09:14 CNS  

Elcione Pamplona  Entrou 23/11/2020 09:24 IPAAM  

 


