
 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

  

ATA DA CÂMARA TÉCNICA DE ASSUNTOS JURIDICOS  1 

  2 

 3 

Aos onze dias do mês de setembro de 2020, foi realizada a Reunião da Câmara 4 

Técnica de Assuntos Jurídicos – com início às 14h10, onde foi discutida a seguinte 5 

pauta: 1 – Análise e discussões da minuta de Lei que regula a compensação 6 

ambiental no Estado do Amazonas; estiveram presentes os seguintes conselheiros: 7 

Fabricia Arruda Moreira da Silva (SEMA), Renée Fagundes Veiga (FIEAM), Ana 8 

Cristina Ramos (FVA), Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM), Francimar Mamed 9 

(UFAM), Samya Sanches (IPAAM), Ronaldo Pereira (INCRA), Fernando Shoji 10 

(AENAMBAM) e Glauce Ma. Tavares Monteiro (SEMA). Eu, Glauce Tavares, 11 

assessora dos Colegiados da SEMA, dei as boas-vindas aos membros da 12 

CTASSJUR, e passei a palavra ao Conselheiro Vanylton Bezerra, Representante da 13 

OAB e coordenador da CTASSJUR. O Dr. Vanylton Bezerra, deu início as 14 

deliberações do dia, e falou que conforme acertado na última reunião iria começar a 15 

leitura da minuta a partir do art. 8º, considerando que os artigos anteriores já foram 16 

aprovados na reunião passada. Sendo assim, deu início a análise da minuta, na 17 

ocasião a conselheira representante da FVA, Ana Ramos, fez algumas contribuições, 18 

o que culminou para uma longa discussão sobre o artigo 8º. O professor Francimar 19 

Mamed, representante da UFAM, falou que tem algumas contribuições, porém, está 20 

relacionada com o art, 10, e que falará quando chegar nesse ponto. Após 21 

intermináveis discussões o coordenador da CTASSJUR, falou que estaria deixando o 22 

papel de coordenador desta CT, por motivos profissionais, mas, irá continuar 23 

contribuindo com as demandas que chegarem para esta CT, porém, apenas como 24 

membro, não mais como coordenador, e pediu para que na próxima reunião, coloque 25 

como item de pauta a escolha do novo coordenador para esta CT e sugeriu que a Ana 26 

Ramos da FVA, fosse a nova coordenadora ou o Professor Francimar. Eu, Glauce 27 

Tavares, assessora dos colegiados da SEMA, informei que na próxima reunião 28 

acontecerá a escolha do novo coordenador logo no início da reunião e caso não tenha 29 

uma indicação, será feito a escolha por meio de votação. Não mais havendo nada a 30 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

  

deliberar. O Coordenador da CTASSJUR, Vanylton bezerra, agradeceu a participação 31 

de todos e deu por encerrada a reunião do dia. Eu, Glauce Tavares, assessora dos 32 

Colegiados da SEMA, lavrei a presente ata que incorpora assinatura dos presentes.        33 

 34 

ASSINATURA: 35 

Fabricia Arruda Moreira (SEMA) ____________________________________ 36 

Renée Fagundes Veiga (FIEAM) ____________________________________ 37 

Samya Sanches (IPAAM) __________________________________________  38 

Ana Cristina Ramos (FVA) _________________________________________ 39 

Vanylton Bezerra dos Santos (OAB/AM) ______________________________ 40 

Francimar Mamed (UFAM) _________________________________________ 41 

Ronaldo Pereira (INCRA) __________________________________________ 42 

Fernando shoji (AENAMBAM)_______________________________________ 43 

 44 

Participaram como ouvintes:  45 

Glauce Ma. Tavares (SEMA)_______________________________________ 46 

João Rodrigo (SEMA) ____________________________________________                                                        47 
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