
-1 
A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE; no uso 

de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei nº 
10.683, de 28 de maio de 2003 e no Decreto de 15 de março de 2004, 
resolve: 

N! 99 - Art. 1° Institui Grupo de Trabalho-GT com a finalidade de 
, coordenar as ações do Ministério do Meio Ambiente e órgãos vin 
culados referentes à implementação do Plano de Ação para a Pre 
venção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Legal, mencio 
nado no Decreto de 15 de março de 2004. 

· Art. 2º O GT será composto por um representante de cada 
órgão e entidade a seguir indicado: 

l - Ministério do Meio Ambiente: .. , ._ 
a) da Secretaria de Biodiversidadtf e Florestas, João P.aulo 

Capobíanco, que o coordenará; . . " ,, . 
, · b) da Diretoria de Áreas Protegidas da Secretaria de Bio 

diversidade e Florestas, Maurício Mercadante; 
e) da Secretaria-Executiva, Márcia Gonçalves Rodrigues; 
d) da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento -Sus 

tentável, Sandra Tosta Faillace; 
e) da Secretaria de Coordenação da Amazônia, Brent Mtl 

likan; 
f} da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos 

Humanos, Mirían de Oliveira; e · " 
g) da Secretaria de Recursos Hídricos, Rita Cerqueira Ri-· 

beiro Souza. 
li - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-lBAMA: . 
a) da Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental, 

Julio Azevedo; 
b) da Diretoria de BcossislemaaPedro Eymard Camelo Me- 

lo; 
c) da Diretoria de Florestas, Cristina Galvão Alves; 
d) da Diretoria de Proteção Ambiental, Juliana Ferreira Si 

mões; e 
e) da Diretoria de Gestão Estratégica, Celso Antonio Pe- 

trillo. 
§ 1 ° O coordenador do GT poderá convidar representantes de 

outros· órgãos governamentais, não-governamentais e pessoas de no 
tório saber, para contribuir na execução dos seus trabalhos. 

§ 2° As despesas de deslocamento dos membros do GT serão 
custeadas pelos órgãos e entidades representados, e as despesas dos 
convidados. mencionados no § 1 ° poderão ser pagas com recursos da 
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Art. 3° A participação no GT não enseja qualquer. tipo de 
remuneração. · · · · · · · · ·.. · 

Art. 4° O GT terá duração até 31 de dezembro de 2006. 
, Art. 5° Esta· Portaria· entra· em vigor na· data de sua pu- 

blicação. · 
Art, 6° Fica revogada a Portaria nº 180, de 15 de julho de 

2004, publicada no Diário Oficial da União de 16 de julho de 2004, 
LSeção I, página 186. ·---- 


