Memória da Reunião da CTASSJUR
A Câmara Técnica Assuntos Jurídicos – CTASSJUR reuniu-se no dia 08 de junho de
2021, por videoconferência, às 9h e foi conduzida pelo coordenador da CTASSJUR, Ronaldo
Pereira, que foi assessorado pela sra. Glauce Tavares, assessora dos Colegiados da SEMA.

Membros presentes: Ronaldo Pereira (INCRA), Fernanda Pereira (FIEAM), Janeth Fernandes
(CREA), Walter Cohen (SEMMAS) e Francimar Mamed (UFAM).
Participantes convidados: Glauce Ma. Tavares Monteiro (SEMA).

Tema da reunião: Sorteio de relator para analisar PL. Requerimento n.° 1787, de autoria do
Deputado Estadual Ângelus Figueira sobre Licenciamento por Adesão e Compromisso – LAC.

O coordenador da câmara técnica, Ronaldo Pereira (INCRA), deu por iniciada a reunião da
câmara. Antes da apresentação da matéria, o conselheiro Francimar Mamed (UFAM), pediu
que o coordenador atualizasse a câmara com o que foi decidido na reunião que houve com o
secretário da SEMA, onde trataram da consultoria que foi contratada para a elaboração da
minuta da Política Estadual de Floresta e pediu que fosse compartilhado com a câmara o acesso
aos editais de contratação de consultorias para terem conhecimento do que já foi entregue o do
que está pendente. O coordenador Ronaldo Pereira (INCRA), respondeu que ficou definido que
a SEMA conduziria a reformulação da minuta da Política Estadual Florestal e encaminhará para
análise desta CTASSJUR. Sobre a solicitação dos editais de contratação de consultorias, o
pedido foi feito, mas ainda não tiveram resposta e sugeriu que caso continue assim ele use o
regimento e transforme em pauta a ser discutida pela plenária. A assessora Glauce Tavares,
respondeu que foi solicitado ao IPAAM que encaminhasse o processo da contratação da
consultoria para a SEMA analisar para poder dar uma resposta aos conselheiros e estão fazendo
um processo de resgate desses editais para atender a essa solicitação. Após os
encaminhamentos, o coordenador apresentou o processo em pauta, sendo ele o requerimento
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n.° 1787/2021, de autoria do deputado Ângelus Figueira, que trata sobre “Requer a Mesa, na
forma regimental, que seja encaminhada INDICAÇÃO ao Governo do Estado, para que seja
determinado ao órgão entidades da administração direta e indireta a análise da proposta de
Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso, a ser devidamente regulamentado pelo
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEMAAM, sugerindo que o Poder Executivo se
debruce sobre a Lei Estadual do Ceará n.° 14882 de 27/01/2011, que teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.” Em seguida foi realizado o
sorteio do relator da matéria, que ficou com o conselheiro Walter Cohen, SEMMAS. A próxima
reunião ficou agendada para o dia 22 de junho de 2021 e a reunião foi dada por encerrada.

Anexo 1: Lista de Frequência do TEAMS.
Reunião CTASSJUR 08/06/2021
Nome Completo
Glauce Ma. Tavares Monteiro
Ronaldo Pereira Santos
Walter Cohen
Janeth Fernandes
Francimar de Araújo Mamed
Fernanda Pereira

Instituição Atividade
SEMA
Entrou
INCRA
Entrou
SEMMAS Entrou
CREA/AM Entrou
UFAM
Entrou
FIEAM
Entrou
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Data e hora
08/06/2021 08:37
08/06/2021 08:58
08/06/2021 08:58
08/06/2021 09:03
08/06/2021 09:05
08/06/2021 08:37

