
RESOLUÇÃO COEMA No. 0004/2000
(D.O. AP Nº. 2417 de 08/11/2000)

Dispõe  sobre  a  criação  de  Comissão  de  articulação 
inter-institucional para analisar e emitir parecer sobre as 
demandas ambientais no âmbito do Estado do Amapá.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Estadual Nº. 0165 de 18 de agosto de 1994, e:

CONSIDERANDO  o que  ficou decido na  27ª  Reunião  Plenária  Ordinária  de 
24/10/00 que tratou de questões ambientais ainda pendentes de finalização;

CONSIDERANDO  a necessidade de dar-se evidência às competências  típicas 
dos órgãos que direta ou indiretamente tenham atribuições relacionadas aos cumprimento 
de normas e procedimentos ambientais;

CONSIDERANDO  o poder/dever  que tem a administração pública para fazer 
cumprir e cumprir suas normas e procedimentos;

CONSIDERANDO  que  todos  têm  direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado,  impondo-se à administração pública e à coletividade o dever de defendê-lo 
para todas as gerações, garantindo-se a proteção do ecossistema e uso racional dos recursos 
ambientais;

CONSIDERANDO  finalmente ser o COEMA o propositor da política estadual 
de proteção ao meio ambiente;

RESOLVE:

          Art. 1º - Criar uma Comissão Inter-Institucional, formada por representantes do 
Conselho  Estadual  do  Meio  Ambiente  –  COEMA,  Ministério  Público  Estadual  das 
Comarcas de Santana, Serra do Navio e Macapá, Ministério Público Federal/AP, Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente – SEMA e Procuradoria Geral do Estado – PROG.

Art.  2º -  A  Comissão  Inter-Institucional  tem  por  objetivo  estudar  e  propor 
medidas que induzam a retirada do Manganês contaminado por Arsênio, estocado no Porto 
de Santana, de propriedade da Empresa ICOMI.

Art. 3º - A Comissão Inter-Institucional terá o prazo de 10 (dez) dias a partir da 
data de publicação da presente Resolução, para apresentar ao Conselho Estadual o Meio 
Ambiente o resultado do objetivo descrito no Art. 2º.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

           Macapá-AP, ______de__________de 2000.

ANTÔNIO SÉRGIO MONTEIRO FILOCREÃO
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PRESIDENTE DO COEMA
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