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02070.013872/2016-13
Número Sei:1538356

M INI STÉRIO DO M EIO AM BIENTE
I NSTI TUTO CHICO M ENDES DE CONSERVAÇÃO DA BI ODIVERSIDADE
DI RETORIA DE PESQUISA, AVAL IAÇÃO E M ONI TORAM ENTO DA BI ODIVERSIDADE
EQSW 103/104, Bloco “D”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9055/9394
ATA DA 11ª REUNI ÃO DA CTBI O-CI F, REAL I ZADA EM 07 DE JUNHO DE 2017

Aos 07 dias do mês de junho de 2017, às 09 horas e trinta minutos, deu-se início à 11a Reunião Ordinária
da Câmara Técnica de Biodiversidade e Conservação (CTBIO), instituída pela Deliberação no 07 de 11 de
julho de 2016, do Comitê Interfederativo – CIF, por força do Termo de Transação e de Ajustamento de
Conduta entre a União, Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, autarquias federais e estaduais com a
SAMARCO Mineração S.A., VALE S.A. E BHP BILLITON BRASIL LTDA – TERMO, no âmbito da
Ação Civil Pública no 69758-61.2015.4.01.3400. A reunião ocorreu nas dependências na sede do IBAMA
Brasília e por videoconferência para Espírito Santo e Paraná com a participação dos representantes das
instituições indicadas nas listas de presença, em anexo e de representantes da Lactec.

Foram feitas as apresentações dos participantes e dos representantes da Lactec e lida a
pauta:

1) Informe sobre a reunião com a Presidente do CIF ocorrida em 06 de junho de 2017;
2) Providências com relação ao descumprimento pela RENOVA de prazo estabelecido pela CTBIO para
apresentação de Plano de trabalho das Cláusulas 164 e 181 e discussão de Nota Técnica encaminhada
sobre o assunto encaminhada à CTBIO (e inclusive cláusula 165);
3) Notas técnicas de descumprimento da cláusula 165 (análise do documento apresentado pela
RENOVA);
4) Informações da andamento CTBIO sobre as Notas Técnicas sobre Banco de Dados e do PAE;

Foi informado que no dia 06 de junho de 2017, a pedido da Presidente do CIF, foi
realizada uma reunião com a presença do Presidente do ICMBio, do Coordenador Substituto da CTBio,
do Secretário Executivo do CIF e dos analistas ambientais do ICMBio Luciano de Petribú Faria e Ana
Paula Prates, para tratar de assuntos relacionados aos Programas de responsabilidade da CTBio. Foi
informado pela Presidente do CIF que existem reclamações sobre o andamento dos programas, seja por
parte dos representantes dos estados no CIF, seja pela Fundação Renova. O Secretário Executivo do CIF
confirmou o recebimento do Ofício SEI nº 135/2017-DIBIO/ICMBio e o Ofício SEI nº 136/2017DIBIO/ICMBio que encaminha Notas Técnicas sobre os atrasos e solicita orientações quanto aos
procedimentos a serem tomados em função dos atrasos do cumprimento dos Programas do TTAC,
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especialmente o previsto na Cláusula nº 165. Foi informado que o CIF vai promover no dia 21 de junho de
2017, reunião com os representantes da CTBIO e os membros do CIF cujos órgãos têm relação com os
programas, para alinhamento das informações e logo a seguir com representantes da Fundação para
debater sobre os atrasos ocorridos. Após esta reunião o CIF deverá incluir em pauta de sua próxima
reunião ordinária uma discussão sobre os pontos levantados na reunião, buscando deliberar sobre os
desdobramentos que devem ser tomados.
Assim sendo, ficaram prejudicados os itens 2 e 3 da pauta.

Quanto à Nota Técnica sobre o Banco de Dados, foi informado que a mesma foi encaminhada ao CIF
como forma de contribuição da CTBIO e que não houve retorno. Já a Nota Técnica do PAE, como
somente o IEMA fez contribuições, ficou decidido que os demais órgãos teriam um prazo de 15 dias para
contribuir, para que o CIF possa discutir as ações para o próximo período chuvoso.

Foi solicitado pelos membros da CTBIO que se verificasse a possibilidade de se criar no Sistema
Eletrônico de Informações, documentos com o Cabeçalho da CTBIO, bem como a possibilidade de
disponibilizar o acesso irrestrito do Processo Eletrônico a todos os membros da CTBIO.

Quanto à Nota Técnica sobre o Plano de Trabalho apresentado pela Fundação para o cumprimento da
Cláusula nº 168, foi informado pela representante do IBAMA que a mesma não havia sido finalizada e foi
solicitado que os órgãos contribuíssem em até 15 dias;
Quanto à participação da CTBIO nas operações AUGEAS e WATU ficou decidido que serão convidados
para a próxima reunião da CTBIO, representantes da CTFLOR e da Câmara Técnica de Rejeitos para que
se pudesse promover uma discussão sobre as ações conjuntas das 3 câmaras.
A reunião se encerrou às 12:00 hs.

Documento assinado eletronicamente por L uciano De Petribu Faria, Analista Ambiental, em
10/07/2017, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade
informando o código verificador 1538356 e o código CRC FBD10EC2.
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