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Memória da Reunião da CTFLOR 

A Câmara Técnica de Florestas e Biodiversidade - CTFLOR, reuniu-se no dia 01 de 

julho de 2020, por videoconferência. A reunião começou às 09h20min e foi conduzida pela Sra. 

Glauce Tavares, Assessora dos Colegiados da SEMA. 

 

Membros presentes: Carlos Bueno (FAS), Clodoaldo Pontes (CNS), André Vianna 

(IDESAM) e Fernanda Pereira (FIEAM). 

Participantes convidados: Leonilson (SEMA), Francisco Itamar (SEMA), Elcione Pampola 

(IPAAM), Sérgio Gonçalves (UFAM) e Glauce Monteiro (SEMA). 

Instituições ausentes:  COMAPA, CREA/AM, SEPROR, UEA. 

 

Tema da reunião: Análise da Minuta de decreto estadual que regulamenta o FEDF. 

A assessora Glauce iniciou a reunião elencando os participantes e informando quanto 

às contribuições recebidas. O conselheiro Carlos Bueno defendeu a contribuição enviada pelo 

Sr. Virgílio Viana, sobre alteração do termo “comitê” pela CTFLOR, para que o texto fique 

coerente. A assessora acrescentou que isso será definido posteriormente e debatido na reunião 

conjunta à CTASSJUR, os presentes se posicionaram favoráveis à continuidade da análise da 

minuta, do artigo 26 em diante. O conselheiro André Vianna esclareceu sua proposta de 

alteração, baseada em editais semelhantes. Após análise e esclarecimentos, não houve 

manifestações contrárias à alteração do artigo 26, sendo considerada APROVADA a nova 

redação. Após análise e esclarecimentos sobre a inclusão do artigo 27, não houve manifestações 

contrárias, sendo considerada APROVADA a nova redação. Após análise e esclarecimentos 

sobre a inclusão do artigo 28, não houve manifestações contrárias, sendo considerada 

APROVADA a nova redação. A numeração dos artigos que anteriormente sucediam o 26 foi 

atualizada. O conselheiro Carlos Bueno solicitou que no artigo 29 fosse esclarecido o período 

de duração dos projetos, bem como a duração dos resultados ou que fosse informado que essa 

previsão será critério avaliativo. Após analise e ajustes nos demais artigos, foi finalizada a 
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análise da minuta e agendada a próxima reunião para o dia 08 de julho de 2020 (dois mil e 

vinte) no mesmo horário, conjunta à CTASSJUR . 

 

                                                                                             Secretaria Executiva de Colegiados. 
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