Memória da Reunião da CTASSJUR
A Câmara Técnica Assuntos Jurídicos – CTASSJUR reuniu-se no dia 11 de maio de
2021, por videoconferência. A reunião começou às 08h:47min 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), Walter Cohen (SEMMAS) e Francimar Mamed (UFAM).
Participantes convidados: Glauce Maria Tavares Monteiro (SEMA) e Manuelle de Souza e
Silva (IPAAM).

Tema da reunião: Análise da pertinência jurídica quanto a possibilidade da transferência de
competência de julgamentos de processos administrativos; Continuação da análise sobre a
minuta da Política Florestal do Amazonas.

O coordenador da CTASSJUR, Ronaldo Pereira, iniciou a reunião apresentando os dois itens
de pauta e direcionou os encaminhamentos a Assessora Glauce Tavares para digitalizar o
processo da Consultoria da minuta produzida da Política Estadual Florestal e disponibilizar para
os membros da Câmara Jurídica, o segundo encaminhamento é a aprovação de reunião entre o
Coordenador Ronaldo Pereira, a Conselheira Relatora Renée Veiga e o Secretário da SEMA
Eduardo Taveira, ficando o assunto pendente para ser resolvido após a reunião, o terceiro
encaminhamento ficou decidido que a Conselheira Relatora Renée Veiga produzirá um relato
dos motivos encaminhando para a mesa da presidência. O Conselheiro Representante da UFAM
Francimar Mamed questionou se seria possível ver a relação de outras consultorias realizadas
pela empresa. O Coordenador Ronaldo Pereira solicitou a Assessora Glauce Tavares que
levante a informação e encerrou o assunto. Passo seguinte, o Coordenador Ronaldo Pereira
passou para o ponto de pauta Análise da pertinência jurídica quanto a possibilidade da
transferência de competência de julgamentos de processos administrativos e falou da
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dificuldade encontrada por alguns relatores em relatar processos complexos sem ter a formação
jurídica, e que foi levantado no Conselho a possibilidade de discutir a transferência de
competência de julgamento dos processos administrativos sancionatórios da Plenária para um
órgão fracionado do Conselho específico para o caso. O Coordenador Ronaldo sugeriu fazer
um parecer informando se juridicamente é possível a transferência e abriu espaço para os
comentários. A Assessora Glauce Tavares sugeriu que a distribuição dos processos feitos no
âmbito da Câmara Jurídica que os membros da Câmara façam seus relatos e apresentem, que
quando relatado por membros da câmara jurídica o processo tem mais celeridade. O
Conselheiro Representante da UFAM Francimar Mamed sugeriu que seja dada a possibilidade
de o Conselheiro aceitar ou não os processos para ser relator. O Coordenador Ronaldo Pereira
informou que a questão é meramente um parecer técnico e passou a palavra para a Conselheira
Relatora Renée Veiga. A Conselheira Relatora informou ao Conselheiro Representante da
UFAM Francimar Mamed que uma Instituição deve ter pessoas capacitadas para realizar uma
relatoria. O Coordenador Ronaldo Pereira informou que fará o parecer dizendo qual a posição
jurídica e solicitou que a Assessora Glauce Tavares agende reunião com o Secretário da SEMA
Eduardo Taveira. O Conselheiro Representante da UFAM Francimar Mamed questionou a
retomada da discussão quanto as Consolidações de Leis Ambientais. O Coordenador Ronaldo
Pereira informou que encaminhará o processo como ponto de pauta para a próxima reunião,
não havendo manifestações, agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião.
Foi agendada a próxima reunião para o dia 25 de maio de 2021.

Anexo 1: Lista de Frequência do TEAMS.
Reunião CTASSJUR 11/05/2021 - TEAMS - 8h47min às 10h27min
Nome Completo
Instituição Atividade
Data e hora
Glauce Tavares
SEMA
Entrou
11/05/21 8:47
Walter Cohen
SEMMAS Entrou
11/05/21 8:57
Renée Veiga
FIEAM
Entrou
11/05/21 8:59
Francimar de Araújo Mamed
UFAM
Entrou
11/05/21 9:02
Ronaldo Pereira
INCRA
Entrou
11/05/21 9:13
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Janeth Fernandes
Manuelle de Souza e Silva

CREA/AM Entrou
IPAAM Entrou
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11/05/21 9:22
11/05/21 9:36

