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J Recursos Hídricos 'e da Amazônia:_Legal
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 275,

DE

29 DE DEZEMBRO DE 1998

0

O MINISTRO DE ESTADO, DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HIDRJCUS t:
DA AMAZÓNIA LEGAL, no uso de suas atribuições previstas na Lei n2 9.649, de 27 de maio de 1998,
e
- considerando os aspectos sócio· ambientais das regiões onde constata-se a existência de
ComunJ~sflxtrativistas das Quebradeiras de Coco Babaçu, resolve:
· _-.
Art._ 1~ _Óiar-o Grupo de Trabalho- GT sobre Babaçu, visando realízação das seguintes
atividades:
:
- :

a

!

,.-.. -

I · promover, coordenar, apoiar e acomp_anhar a formulação e ímplementaçâo de normas,
· instrumentos eações ambientais, direcionadas às- Comunidades Extrativistas dasQuebradeiras de Coco
Babaçu; e
II · desenvolver estudos visando à formulação e implementação de programas ~bientais que
possam garantir o objetivo de sustentabilidade proposto.
Art. 2" O GT será composto por:
I ·- dóis representantes do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos- Hídricos e da
Amazônia Legal ·MMA. sendo um, da Secretaria de Formulação de Políticas e Normas Ambientais e um
da Secretaria de implementação de Políticas e Normas Ambientais;
ffiAMA;

II .; um do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

_m - um da Coordenação Interestadual do Movimento das Quebradeiras de Coco Babaçu,
IV - um da Secretaria da Mulher Trabalhadora Rural Extrativista do Conselho Nacional do
Seringueiro- CNS; e
·

·-

V· umdo Grupo de Trabaího Amazônico-G'I'A,

Art. JE O Grupo de TrabàJho será. coordenado pelo MMA, por meio da
Formulação de Políticas e Normas Ambientais.

Secretaria de

Art. 4" Os membros serão indicádos peles entidades discriminadas no art.2° à coordenação do
- GT e designados pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente; dos Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal; , .. ·. ~:-- ·:. ·'"- ',~- '.i, ·-

e:, - , ~Art.~ SE Os membros do Grupo de Ttabalho poderão-convidar representante_s._do $3oyemo
Federal,-'-dos· Estados, e Municípios envolvidos, - de Organizações Não Governainerltaiif outros
Organismos Nacionais e Internacionais, para participar das atividades a serem desenvolvidas. ·

e·

de 2000.

Art. 6" As atividades previstas nesta Portaria, deverão ser concluídas até o dia 31 de dezembro
·
Art, "12 Esta Portaria entra em vigorna data de sua publicação.
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