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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente
OFÍCIO CIRCULAR N° 180/2021/MMA
Brasília, 30 de julho de 2021.

Senhor(a) Conselheiro(a),

Assunto: Convocação da 136ª Reunião Ordinária da Plenária do Conama
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02000.003915/2021-35.

1.
O Ministro de Estado do Meio Ambiente, Joaquim Leite, convoca Vossa Senhoria para
participar da 136ª Reunião Ordinária da Plenária do Conama, que será realizada no dia 10 de agosto do
corrente ano, às 10h, no Auditório Ipê Amarelo, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco B,
Brasília/DF.
2.
Com o intuito de se respeitar a redução de 50% da capacidade do auditório, o acesso à
reunião presencial será restrito aos conselheiros titulares e seus suplentes.
3.
Será disponibilizado link para acesso remoto à reunião aos conselheiros que não se
sentirem confortáveis em participar de forma presencial.
4.
Os conselheiros das entidades ambientalistas, cujas passagens e diárias são pagas com o
orçamento do MMA, conforme § 5º, art. 6º do Decreto n° 99.274/1990, se optarem pela participação
presencial da reunião, devem confirmar sua presença, por e-mail, anexando currículo resumido, até o dia
02 de agosto de 2021.
5.
Ressalto que o MMA não poderá autorizar processos de deslocamento nos casos de
conselheiros com pendência na prestação de contas, conforme previsto na Portaria MPOG nº 505, de 29
de dezembro de 2009.
6.
Para que seja enviado o link de acesso à reunião aos conselheiros que optarem pela
participação por videoconferência, solicito a confirmação da presença na reunião pelo e-mail:
conama@mma.gov.br, até o dia 06 de agosto de 2021.
7.
Aos conselheiros que irão participar por videoconferência e que tiverem interesse em se
inscrever para a Tribuna Livre (item 4 da Pauta), bem como em apresentar à Mesa pedidos de inversão
de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de requerimentos de urgência (item 6), peço que enviem
suas solicitações juntamente com a confirmação de presença.
8.
O registro de presença, o quórum de abertura e o de votação levarão em conta o número
de conselheiros presentes no local da reunião e o dos que acessarem a videoconferência na abertura dos
trabalhos, no dia e horário determinado.
9.
A pauta e os documentos para a reunião estão disponíveis no endereço:
http://www2.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=1924
https://sei.mma.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=997924&infra_sistema=10000…
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10.
Para otimizar o andamento dos trabalhos, solicito a todos os conselheiros que apreciem
com antecedência a matéria em pauta, a fim de facilitar a discussão e deliberação.
11.
Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos contatos: (61) 2028-1685/1687 e
conama@mma.gov.br.
Atenciosamente,

assinatura eletrônica
Denise Aparecida de Almeida Pinheiro
Diretora Substitua

Documento assinado eletronicamente por Denise Aparecida de Almeida Pinheiro, Diretor(a)
Substituto(a), em 30/07/2021, às 14:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mma.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0751470
e o código CRC EB0B59E9.
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