
RESOLUÇÃO/COEMA
No. 0003/2000

(D.O. AP Nº. 2417 de 08/11/2000)

Dispõe sobre a criação de Comissão Técnica formada  

por  membros  do  COEMA para estudar  alternativas  

objetivando  a  deposição  final  dos  resíduos  de  

manganês contaminado.

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 da destinação final do Manganês contaminado de propriedade do Empreendimento 
ICOMI/AS;
CONSIDERANDO a necessidade urgente de definição de ações que induzam a imediata 
retirada do material contaminado do Porto de Santana no Município de Santana;
CONSIDERANDO que a proximidade do período de chuva no Estado do Amapá pode 
eventualmente dificultar as ações para retirada do material contaminado;
CONSIDERANDO que  Empresa  ICOMI/AS,  até  a  presente  data  não  apresentou 
alternativa de solução para a destinação final do material contaminado;
CONSIDERANDO finalmente  ser  o  COEMA  a  instância  própria  para  proceder  aos 
estudos aqui referidos;

RESOLVE:

          Art. 1º - Criar uma Comissão Técnica formada por membros do Conselho Estadual 
do  Meio  Ambiente  –  COEMA,  com objetivo  de  formular  alternativas  que  induzam  à 
retirada  e  deposição  final  do  manganês  contaminado  de  propriedade  da  Empresa 
ICOMI/AS, estocado no Porto de Santana, município de Santana, Estado do Amapá.

          Art. 2º - A Comissão Técnica será formada pelos seguintes membros:
- Eder Ferreira de Souza – representante da ABES (presidente)
- Ademar da Silva Mendes – representante da FUNAI
- Jean Cláudio Santos Fonseca – representante da UNIFAP
- Leonardo de Lima Melo – representante do IBAMA

          Art. 3º - A Comissão Técnica 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. 1º.

           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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