Dados do Pedido
Protocolo

02680000290201681

Solicitante

Artigo 19

Data de abertura

12/02/2016 15:41

Orgão Superior Destinatário

MMA – Ministério do Meio Ambiente

Orgão Vinculado Destinatário
Prazo de atendimento

17/03/2016

Situação

Respondido

Status da Situação

Acesso Concedido (Informações enviadas por e-mail)

Forma de recebimento da resposta

Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo

atividades sobre o Principio 10

Detalhamento

Considerando a proximidade da Terceira Reunião do Comitê de
Negociação do Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, à
Participação Pública e o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na
América Latina e Caribe (Princípio 10) que ocorrerá nos dias 5 a 8 de abril
de 2016, solicitamos:
a-) o cronograma de reuniões preparatórias internas e com os outros
ministérios e secretárias, indicando data, órgãos envolvidos e temáticas a
serem discutidas (considerando período de novembro de 2015 a abril de
2016).
b-) qual o posicionamento do órgão em relação ao documento preliminar
do instrumento regional?
c-) qual o departamento dentro do órgão é responsável por acompanhar
esse tema?
d-) o órgão pretende enviar algum representante para a negociação?

Dados da Resposta
Data de resposta

10/03/2016 14:52

Tipo de resposta

Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta

Informações enviadas por e-mail

Resposta

Prezada Cidadã,
Em atenção ao seu pedido de informação nº1395, registrado em
12/02/2016, informo que não temos participação acordada em nenhuma
reunião preparatória para Terceira Reunião do Comitê de Negociação do
Acordo Regional sobre o Acesso à Informação, à Participação Pública e
o Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na América Latina e Caribe
bem como desconhecemos um cronograma de reuniões preparatórias
internas.
Por último, informo que não temos conhecimento sobre qual Órgão ou
representantes do MMA são responsáveis pelo acompanhamento desse
tema.
Registre-se que, caso julgue conveniente, o ora requerente poderá
apresentar recurso no prazo de 10 dias, via e-SIC
(www.acessoainformacao.gov.br/sistema), a ser apreciado pela Senhora
Secretária de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental SAIC/MMA.
Atenciosamente,
SIC/MMA(61) 2028.2228

Classificação do Pedido
Categoria do pedido

Meio ambiente

Subcategoria do pedido

Cidadania ambiental

Número de perguntas

4
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