
1 • r U TO 

Oocumentação 

RESOLUÇÃO N9 9, DE 10. DE OUTUB'RO DE 199·5· .: ' 
O CONSBI.l!O NACIONAL DP MBIO J\MBIBNTB - CONAMÃ, no ,;,..;,,i,;~,-atr~ções que 

.lhe.-elo co~eridae pela Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981, v , ~terada-~pela,-Lei--n• 
8.028, de 12 de abril de 1990, regulaméntãda·s pelo Decreto·n•"99.2:,~·;··-de. o~ de junho 
de 1990, e tendo em vista ,o_diapos~o ~ seu ~imento In):~rnq, e 

Considerando a necessidade dé dinamizar a impÍementação' --'~:-·· PoU:tica 
Nacional do Meio Ambiente; 

r> 

-Considel:ando o disposto no § 4• do Art. 22li da Constitniç!Ío,!!'!>de_ral; 

_Considerando pat~te intençã,o --~ · ~er Executivo Ped~al; :rei;,fea~tado pelo 
Ministério do Meio· Ambiente, dos Recursos Hídricos .,- da Amaz6nia _ ~al, bem como 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e - dos Recursos' Nàtui-"âfs· RenÕv,iveis, em 
encaminhar Anteprojeto de Lei ao ~aso Naciona1 cli.ÇOlldi:> -s"~ie o· assunto, 
resolve: . · · _ · · · · ·· ·- 

Art. 1• Criar a câmara Técnica.Temporã.ria.para Al!'&~tos ~ Jlmaz6nia. 

Art. 2° A Câmara Técnica serã conipo11ta, por,, conselheiros - do 
representantes das instituições abaixo relacionadas: · · 

1. Ministério da Aeronáutica · 
2. Ministério do Exército . 
3.-Ministério da Fazenda 
4. Ministério da Indwltria,.po Comércio e do Turismo 
·s • ~istérió da .ru.süça' · · 
6.'Ministê;io da Maiinha 
7. Ministério de M!nas e Bnergia - 
8. Secretaria de Assunt(?S _Bs.t:r::a;és-icos ~ Presid@.ncia ·ça R~Gblica 
9. .Gov:e,;no_ do Estado do .Ao.!=" . 
lG.·GovE1rno do Bstado.do,Amapã 
1i. Governo do Esta4o do AmazonaliJ 
12. Governo do Estado do Maranhão 
13. Governo do Esta~ do.Par,!_, e. 
14. Associação Nacional de Munioipios e Meio Jlmbiente 
15, Entidade.Civil .Representan~e da Região Norte 
~t. 3 • . A presente °Câmara ~é.,;,ic~ terá ~bservadores que . pfrt:iciparão das 
com direito a voz, e que serão indicados pela Câmara dos.Dep~tados e Senado 

. ;t.--;-,_,·.-< 

reuniões 
Federal. 

Art. 4 ! A CS.mara Técnica de que trata o artigo 1° desta -Resolução- terã como 
objetivo discutir e propor Antepr~je_~o de · r:,et regulamentando a utilização dos 
recursos naturais da Floresta !lffiaz8n~ca Brasile~ra, 

Art, 5 • O .prazo àe ~raç~o ~ P~<!Be?_1te Câmara .Téonic":- -~ d!', 1,. (um) ano. 

_Art. -6'• Esta Resolução. ~tri" em .;,igor na data de. sua publi.Ó.~çi;;'."'; '.~ e 
- . ' . - . ~ -... . i' 
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