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Ins tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA
COMITÊ INTERFEDERATIVO
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 7/2020/CIF/GABIN
Brasília, 08 de maio de 2020.
Aos membros do Comitê Interfedera vo e Coordenadores Câmaras Técnicas,
Assunto: Convocação para reunião especíﬁca sobre entregas 3 e 9.1 do Eixo Prioritário 1.
Senhores (as) membros e integrantes do CIF e coordenadores (as) de Câmaras Técnicas,
1.
Em atenção à Deliberação CIF n° 369/2019, ra ﬁcada durante a 45ª Reunião Ordinária do CIF, a qual estabelece ﬂuxo para cumprimento à
decisão que homologou Eixos Prioritários no âmbito do processo judicial 0069758-61.2015.4.01.3400, e considerando o prazo já em curso para análise de
documentação protocolada pela Fundação Renova, apresentamos coronograma de prazos e designação de relator.
2.
Cumpre ressaltar que o cronograma aqui apresentado responde ao prazo deﬁnido em juízo de 20 dias úteis ou prazo especíﬁco para
manifestação do CIF. Desta forma, a referida Deliberação 369 es pulou o prazo de 15 dias úteis para manifestação do relator e 10 dias úteis para
manifestação das Câmaras Técnicas e demais membros, de forma que o relator possa ter estas manifestações como subsídio para sua avaliação. Findado
o prazo de 15 dias úteis, o CIF se reunirá para deliberar sobre a posição a ser enviada ao juízo.
3.
Desta forma, sirvo-me do presente para conﬁrmar a relatoria já acordada com cada um e encaminhar informações sobre a reunião que
se realizará no dia 27 de maio, conforme tabela:
Reunião dia 27.05.2020 14:30h
Eixo 1

Entrega Descrição

relatoria

prazo CT

prazo
relatoria

prazo CIF

3

Elaboração e reapresentação ao Sistema CIF de cronograma sico das manutenções necessárias das
áreas já trabalhadas e cronograma sico das a vidades ainda não realizadas, o qual deverá ser levado
a cabo no menor prazo possível jus ﬁcado tecnicamente pela Fundação Renova.

José Carlos
Loss Júnior –
CBH-Doce

CT-Flor
22.05.2020 29.05.2020
15.05.2020

9.1

Apresentar ao Sistema CIF um Plano de Monitoramento da implementação do Plano de Manejo de
Rejeitos, considerando os indicadores e metas discu dos nos itens 1 e 2, deste Eixo.

Patrícia
Rocha Maciel
Fernandes SEMAD/MG

CT-GRSA
22.05.2020 29.05.2020
15.05.2020

4.

Os links para acessar os documentos relacionados e a reunião virtual e serão enviados por e-mai.
Atenciosamente,
(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Suplente do Comitê Interfedera vo

Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê Interfedera vo Suplente, em 08/05/2020, às 12:13,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ibama.gov.br/auten cidade, informando o código veriﬁcador 7553721 e o código
CRC 2A869574.
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