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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA
Departamento do Sistema Nacional do Meio Ambiente
OFÍCIO CIRCULAR N° 302/2021/MMA
Brasília, 25 de outubro de 2021.
Assunto: Convite/Convocação para 2ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre lista das espécies da fauna
silvestre brasileira que poderão ser criadas e comercializadas como animais de estimação.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 02000.012628/2019-00.
Senhor (a) Senhor (a),
1.
Convido Vossa Senhoria a participar da 2ª Reunião do Grupo de Trabalho que trata da lista
das espécies da fauna silvestre brasileira que poderão ser criadas e comercializadas como animais de
estimação. A reunião será realizada nos dias 10 e 11 de novembro de 2021, das 9h30 às 18h, na
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 724.
2.
Com o intuito de se respeitar a redução de 50% da capacidade da sala, o acesso à reunião
presencial será restrito aos representantes indicados pelos segmentos.
3.
Será disponibilizado link para acesso remoto à reunião aos membros que não se sentirem
confortáveis em participar de forma presencial.
4.
Para que seja enviado o link de acesso à reunião os representantes que optarem pela
participação por videoconferência, solicito a confirmação da presença na reunião pelo e-mail:
conama@mma.gov.br, até o dia 07 de novembro de 2021.
5.
Os documentos referentes à discussão estarão disponíveis, até cinco dias úteis antes da
reunião,
no
endereço
eletrônico:
http://conama.mma.gov.br/index.php?
option=com_sisconama&view=reuniao&id=2516
6.
Solicito que os quatro representantes indicados pela Sociedade Civil para compor o GT,
cujas passagens e diárias são pagas com recursos orçamentários do MMA, conforme § 5º, art. 6º do
Decreto n° 99.274/1990, se optarem pela participação presencial da reunião, confirmem sua presença,
por e-mail, anexando currículo resumido, até o dia 27 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

assinatura eletrônica
Jazette Renata Gouveia Weckeverth
Diretora
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Documento assinado eletronicamente por Jazette Renata Gouveia Weckeverth, Diretor(a), em
25/10/2021, às 14:28, 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 0801658 e
o código CRC 4AA8FC4E.
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