Seminário Acesso à informação do Licenciamento Ambiental

Local: Brasília (DF)
Data: Semana de 13 a 17 de abril de 2009 (2 dias)
Público Alvo: Conselheiros do Conama, integrantes do SISNAMA e demais interessados.
Objetivo:
Dar publicidade e colher subsídios à discussão para a revisão da Resolução Conama N o
09/1987, que dispõe sobre audiências públicas no âmbito do licenciamento ambiental, e para a
proposta de resolução referente às informações mínimas das licenças ambientais emitidas por
órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama que devem constar no
Portal Nacional de Licenciamento Ambiental – PNLA.

Dia xx/04/2009
09:00 às 9:15 - Abertura
Painel 1 - Audiência Pública
9:15 às 10:00- Apresentação das experiências em audiências públicas dos estados e do IBAMA
(cerca 15’ cada), contemplando pontos positivos, negativos e sugestões para melhoria
10:00 às 10:30 - Apresentação das experiências em audiência / consulta pública vivenciadas
pelos empreendedores públicos e privados (cerca de 15’ cada ) contemplando pontos positivos,
negativos e sugestões para melhoria
10:30 às 11:00 - Apresentação das experiências das ONG’s em audiência / consulta pública
(cerca de 15’ cada )
11:00 - 12:00 – Debates
12:00 às 13:30 – Intervalo para almoço
14:00 às 14:30 - Apresentação da proposta em discussão na Câmara Técnica de Controle e
Qualidade Ambiental - CTCQA e Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJ
14:30 às 16:30 –Debates
16:30 às 18:00 – Encaminhamentos

DIA xx/04/2009
Painel 2 – Informações mínimas em Licenças Ambientais
09:00 – 09:30 – Aspectos legais e institucionais do acesso à informação nos processos de
licenciamento ambiental

09:30 – 10:30 – Apresentação do PNLA – Experiências (no que tange à gestão da informação)
dos Estados (2), do IBAMA e dos Municípios

10:30 – 11:00 – Debates
11:00 – 12:30 – Mesa Redonda – Sugestão de Diretrizes para regulamentação do acesso a
informação em Licenças Ambientais (Mesa composta pelos segmentos representados no
Conama – ABEMA, ANAMA, Gov Federal, ONGs e setor Empresarial)

12:30 às 14:00 – Intervalo para almoço

14:00 – 15:00 – Encaminhamentos

