
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO COEMA No  029/2011
(D.O.E. 5105, de 16/11/11)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização 
de audiências públicas com o empreendimento 
vencedor  do  leilão  promovido  pela  Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para a 
construção  da  Hidrelétrica  Cachoeira 
Caldeirão, e dá outras providências.

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  que  o  caput do  artigo  225 da  Constituição  da  República 

Federativa  do  Brasil  estabelece  que  todos  têm direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações; 

Considerando a competência para estabelecer as diretrizes da política de 
defesa,  prevenção e melhoria do meio ambiente que lhe confere o art.  5º, inciso I da Lei 
Complementar  nº  005 de 18 de  agosto  de  1.994,  que criou  o  Sistema Estadual  do  Meio 
Ambiente (SIEMA);

Considerando o disposto no art. 310 da Constituição do Estado do Amapá 
que seguindo mandamento esculpido no art.  225 da Constituição Federal, impõe ao Poder 
Público e à Coletividade o dever de defender e preservar o Meio Ambiente para as gerações 
presentes e futuras;

Considerando a necessidade de articulação, coordenação e integração das 
atividades  dos órgãos componentes  do Sistema Estadual  do Meio Ambiente  (SIEMA), na 
execução da política Estadual do Meio Ambiente;

Considerando  a  necessidade  de  serem  adotadas  medidas  necessárias  a 
efetiva  implementação  das  disposições  contidas  na  Lei  Complementar  nº  0005/94,  como 
controle, monitoramento, fiscalização e planejamento ambiental, visando o desenvolvimento 
social e econômico com a proteção ao meio ambiente;

Considerando, ainda, as reivindicações das comunidades dos municípios de 
Porto Grande e Ferreira Gomes, quando da realização das audiências públicas referente ao 
processo de licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico Cachoeira Caldeirão, realizados 
nos dias 20, 21 e 25 de outubro de 2011, nos municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e 
Macapá, respectivamente.                               



R E S O L V E:    

Art.  1º -  Tornar  obrigatória  a  realização  de  audiências  públicas  com o 
empreendimento vencedor do leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, para a construção da Hidrelétrica Cachoeira Caldeirão,  independentemente de ter 
sido a mesma que realizou o EIA/RIMA. 

§  1º  - A  audiência  pública  será  dirigida  pelo  representante  do  Órgão 
licenciador  que,  após  a  exposição  objetiva  do  projeto  e  dos  seus  respectivos  impactos 
socioambientais, apresentará os Programas Básicos Ambientais - PBA e, abrirá as discussões 
com os interessados presentes.

§ 2º - A audiência pública ocorrerá antes da aprovação do PBA e, deverá 
ocorrer em local acessível aos interessados.

Art. 2º -  A referida Audiência Pública tem por finalidade que a empresa 
vencedora apresente seus reais objetivos com a construção do empreendimento, demonstrando 
o conhecimento dos impactos  socioambientais  que decorrerá da instalação da hidrelétrica, 
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito, bem como 
assumir compromisso com a comunidade local para mitigar os impactos negativos por meio 
da execução do PBA.

Art. 3º - Ao final de cada audiência pública será lavrara uma ata sucinta.

Art. 4º - A ata da(s) audiência(s) pública(s) e seus anexos servirão de base, 
juntamente  com  o  RIMA,  para  a  análise  e  parecer  final  do  órgão  licenciador  quanto  à 
aprovação ou não do PBA.

Parágrafo Único -  Serão anexadas à ata, todos os documentos escritos e 
assinados que forem entregues ao presidente dos trabalhos durante a seção.

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

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

Sala de Reuniões Plenárias do COEMA, em Ferreira Gomes-AP, 04 de novembro 
de 2011.

Macapá-AP, 04 de novembro de 2011.

GRAYTON TAVARES TOLEDO
Presidente do COEMA
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