
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO N° 010/2008 – COEMA

(D. O. AP Nº. 4398 de 16/12/2008)

 
Dispõe  sobre  a  criação  de  um  Grupo  de  Trabalho  
Interinstitucional  (GTI)  para buscarem alternativas  visando à  
solução da ocupação e do uso dos recursos naturais da APA 
da Fazendinha.

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 seu Regimento Interno, art. 38, inciso I de 27  
de dezembro de 2002, e: 

Considerando o que foi  decidido na 69ª Reunião Plenária Extraordinária de 04/12/2008,  
onde foi discutido sobre os problemas ambientais da APA da Fazendinha com a comunidade;

Considerando a necessidade urgente da preservação ambiental na APA da Fazendinha;

Considerando as inúmeras invasões, caça predatória, retirada indiscriminada de produtos 
vegetais e depredações que causam impactos ambientais na APA da Fazendinha;

Considerando  a  necessidade  da  elaboração  de  um  plano  de  manejo,  para  o 
desenvolvimento das atividades na APA da Fazendinha sem comprometer o seu ecossistema; 

Considerando que o Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA), é o órgão propositor  
da política governamental para o meio ambiente e dos recursos naturais no Estado do Amapá, resolve:

Art.  1°  Criar  um  Grupo  de  Trabalho  Interinstitucional  (GTI)  composto  por:  1  (um) 
representante  da  SEMA;  1  (um)  representante  do  IMAP;  1(um)  representante  do  GRPU;  1  (um) 
representante do Batalhão Ambiental; 1 (um) representante da comunidade da APA da Fazendinha.

§ 1º Os membros do Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) serão indicados por suas 
respectivas entidades sendo e nomeados através de portaria do Secretário da SEMA.

 § 2º O Grupo de Trabalho Interinstitucional escolherão dentre seus pares, o Coordenador  
dos trabalhos.

Art. 2º O Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) tem por objetivo buscar alternativas e 
acompanhar a sua execução, visando à solução da ocupação e do uso dos recursos naturais da APA da 
Fazendinha. 



Art.  3º O  Grupo  de  Trabalho  Interinstitucional  (GTI)  deverá  estabelecerá  um Plano  de 
Trabalho com cronograma executivo e o apresentará ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA), 
Ministério Público Estadual (MPE) e a comunidade da APA da Fazendinha no prazo de 60 (sessenta) dias,  
devendo concluir os trabalhos em 06 (seis) meses, ambos a contar partir da data da publicação desta  
Resolução. 

Art.  4º A cada 02 (dois)  meses o Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI)  avaliará as 
metas realizadas e encaminhará relatório preliminar ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA), 
Ministério Público Estadual (MPE) e a comunidade da APA da Fazendinha.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.  

                                             Macapá, 10 de dezembro de 2008.

ANTÔNIO DA JUSTA FEIJÃO
Presidente do COEMA


