Memória da Reunião da CTASSJUR
A Câmara Técnica Assuntos Jurídicos – CTASSJUR reuniu-se no dia 16 de março de
2021, por videoconferência. A reunião começou às 09h30min e foi conduzida pelo coordenador
da CTASSJUR, Ronaldo Pereira, assessorado pela sra. Glauce Tavares, assessora dos
Colegiados da SEMA.

Membros presentes: Ronaldo Pereira (INCRA), Renée Veiga (FIEAM), Ana Cristina Ramos
(FVA), Janeth Fernandes (CREA) e Francimar Mamed (UFAM).
Participantes convidados: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA).

Tema da reunião: Aprovação do Calendário de Reuniões; Análise da Proposta de Alteração
do art. 8º do Regimento Interno do CEMAAM; Análise da Minuta da Proposta de Lei da Política
Florestal do Estado do Amazonas – Relatora: Renée Veiga.

O coordenador da CTASSJUR, Ronaldo Pereira, iniciou a reunião apresentando os três itens de
pauta e propôs inserir alteração no artigo nº 8 do Regimento Interno para deliberação e
aprovação posterior, com a inclusão do Parágrafo Único com a seguinte redação: Fica
autorizada a modalidade de reuniões virtuais sempre que necessária, extensível às Câmaras
Técnicas, aos demais órgãos deste colegiado e, inclusive, ao Rito de Julgamentos de Recursos
Administrativos da Competência da Plenária. Passo seguinte, o Coordenador da CTASSJUR
questionou se os Conselheiros teriam algum comentário a fazer. A Conselheira Representante
da FIEAM Renée Veiga concordou com a inclusão, porém sugeriu uma mudança na redação
do parágrafo juntamente com o Conselheiro Representante da UFAM Francimar Mamed, que
sugeriram alteração para a redação: Fica autorizada a realização de reuniões na modalidade
virtual, sempre que necessário, incluindo as Câmaras Técnicas, bem como, aos demais órgãos
deste Colegiado, extensível ao rito de julgamentos de recursos administrativos de competência
da Plenária. O Coordenador Ronaldo Pereira aprovou e solicitou a Assessora Glauce Tavares
que desse o devido encaminhamento. A Conselheira Relatora Renée Veiga sugeriu colocar as
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propostas de datas do calendário para aprovação no grupo de WhatsApp para que todos tomem
ciência, uma vez que tem poucos participantes na reunião e posterior aprovação. A Assessora
Glauce Tavares informou que são duas reuniões no mês e que a programação do calendário está
até maio de 2021.O Coordenador Ronaldo Pereira solicitou a Assessora Glauce Tavares que
faça o calendário para aprovação de todo o primeiro semestre de 2021. A Conselheira Relatora
Renée Veiga concordou com a elaboração do calendário para o semestre e ressaltou a
importância da criação de ordenamentos jurídicos sólidos para toda a questão florestal, em
seguida informou que Análise da Minuta da Proposta de Lei da Política Florestal do Estado do
Amazonas será trabalhada na reunião do artigo nº 6 ao nº 20, passando em tela os artigos para
devidas análises e aprovação. A Conselheira Relatora falou da inclusão do termo “Restauração
e Manejo” no parágrafo I do artigo nº 4 e questionou o Coordenador Ronaldo Pereira quanto a
necessidade de inclusão do SINAFLOR e sugeriu levar questão para consultar no CTFLOR e
dará retorno na próxima reunião. Passo seguinte, foram feitos alguns ajustes no artigo de nº 6
quanto a numeração de tópicos. A Conselheira Relatora Renée Veiga sugeriu a exclusão do
inciso 2º por não ver fundamentação legal no referido inciso. O Coordenador Ronaldo Pereira
concordou e pediu a Conselheira Relatora que faça a justificativa e informou achar
desnecessário o inciso 1º pedindo sua exclusão. A Conselheira Relatora Renée Veiga sugeriu
que no artigo nº 6 deveria citar o CEMAAM e fazer link com suas atribuições. A Conselheira
Relatora Renée Veiga sugeriu que seja feito nos mesmos moldes do Comitê Estadual de
Resíduos Sólidos, onde o artigo não substituirá o CEMAAM, terá um caráter consultivo e que
dele sairão as propostas para o CEMAAM. A Conselheira Relatora passou para leitura do artigo
nº 7. O Coordenador Ronaldo Pereira questionou se a Secretaria Executiva Adjunta de Gestão
Florestal já existe ou está sendo criada? A Conselheira Relatora respondeu que não. O
Coordenador Ronaldo Pereira sugeriu a inclusão de duas palavras na redação. A Conselheira
Relatora Renée Veiga sugeriu trazer na próxima reunião a empresa de Consultoria para discutir
o assunto e todos concordaram. A Conselheira relatora passou para a leitura do artigo nº 9 onde
retirou o parágrafo 1º e organizou a estrutura e sugeriu transformar o inciso 2º em artigo,
passando a ser o artigo nº 10. O Conselheiro Representante da UFAM Francimar Mamed
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sugeriu que solicitem ao Governo a criação de cargos providos por concursos públicos. A
Conselheira Representante da FVA Ana Ramos concordou com o Conselheiro da UFAM e
afirmou que suas colocações são muito pertinentes. A Conselheira Relatora Renée Veiga
informou que colocará em seu relatório a necessidade de promover urgentemente o concurso
para fortalecimento da Gestão Ambiental no Estado. A Conselheira Relatora fez a leitura da
redação do parágrafo único com os devidos ajustes: “As funções criadas neste artigo serão
prioritariamente ocupadas por servidores efetivos, com exceção dos cargos de Chefe de
Departamento e Gerente Operacional que serão de livre nomeação e exoneração do Secretário
Estadual de Meio Ambiente”. A Conselheira Relatora passou para a leitura dos Artigos nº 11 e
nº 12. A Conselheira Relatora da FVA Ana Ramos solicitou que a empresa de Consultoria desse
as explicações quanto ao inciso 1º do artigo nº 12. O Coordenador Ronaldo Pereira sugeriu que
o Consultor faça a exposição de motivos. A Conselheira Relatora Renée Veiga parou a análise
no artigo nº 12. O Coordenador Ronaldo passou o calendário de reuniões do primeiro semestre
para aprovação, não havendo manifestações, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião.
Foi agendada a próxima reunião para o dia 30 de março de 2021.

Anexo 1: Lista de Frequência do TEAMS.
Reunião CTASSJUR 16/03/2021 - TEAMS - 8h58min às 10h43min
Nome Completo
Instituição Atividade
Data e hora
Glauce Maria Tavares Monteiro SEMA
Entrou
16/03/2021 08:58:25
Ana Cristina Ramos
FVA
Entrou
16/03/2021 10:43:30
Francimar Mamed
UFAM
Entrou
16/03/2021 09:01:41
Janeth Fernandes
CREA
Entrou
16/03/2021 08:58:25
Renée Veiga
FIEAM
Entrou
16/03/2021 08:58:25
Ronaldo Pereira
INCRA
Entrou
16/03/2021 09:19:12
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