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MATÉRIA NA ÍNTEGRA 

 

DNIT e Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica 

participam de reunião em Secretaria de Meio Ambiente/ 

Unidade Marabá 

 

Foto: Gestão Ambiental/230/422/PA 

O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio da Gestão Ambiental da rodovia 

Transamazônica BR-230/PA participou, na tarde de ontem, 20/08 na SEMA- Secretaria de Meio Ambiente/ Unidade 

Marabá, de reunião onde foram discutidos assuntos relativos à pavimentação na rodovia Transamazônica. Além disso, 
também foram relatadas pelos representantes da Gestão Ambiental, as dificuldades encontradas para o licenciamento 

das áreas de apoio e a necessidade de priorizar o quanto antes esse licenciamento para que a obra possa iniciar com 
segurança e pleno atendimento da legislação ambiental. 

Além dos representantes da Gestão Ambiental, o coordenador Setorial do Consórcio, João Lima e da Especialista 

Ambiental, Ana Cláudia Silva, estavam presentes na reunião o coordenador Regional da SEMA/PA, Engenheiro Jorge 
Nery, a analista Ambiental – SEMA/PA, Fernanda Miranda, a analista Ambiental – SEMA/PA, Maria Arlete e o gerente de 

contrato do Consórcio TAMASA / CIMCOP, Sérgio Pires. 
Segundo o coordenador Setorial responsável pelo gerenciamento dos escritórios da Gestão Ambiental em Marabá, 

Altamira e Rurópolis, João Fernandes de Lima Neto, “a reunião foi muito promissora, pois os componentes da SEMA, 

que se encontravam na reunião perceberam a necessidade que a obra exige em todos os ângulos e irão ajudar no 
processo de licenciamento dentro das exigências ambientais afim de que a obra seja iniciada em breve”. 

O Coordenador Regional da Secretaria, juntamente com as Analistas Fernanda e Maria Arlete requereram prazo até o 
dia 26/08 para emanarem um termo de referência a ser utilizado pela empresa TAMASA pleiteante ao licenciamento das 

atividades de apoio à obra. 
 Joelza Oliveira 

Assessora de Imprensa/Gestão Ambiental BR-230/422/PA 
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DNIT e Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica 

participam de reunião em Secretaria de Meio Ambiente/ 
Unidade Marabá 

O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio da Gestão Ambiental da rodovia 
Transamazônica BR-230/PA participou, na tarde de ontem, 20/08 na SEMA- Secretaria de Meio Ambiente/ Unidade Marabá, 
de reunião onde foram discutidos assuntos relativos à pavimentação na rodovia Transamazônica. Além disso, também 
foram relatadas pelos representantes da Gestão Ambiental, as dificuldades encontradas para o licenciamento das áreas de 
apoio e a necessidade de priorizar o quanto antes esse licenciamento para que a obra possa iniciar com segurança e pleno 
atendimento da legislação ambiental. 

Além dos representantes da Gestão Ambiental, o coordenador Setorial do Consórcio, João Lima e da Especialista 
Ambiental, Ana Cláudia Silva, estavam presentes na reunião o coordenador Regional da SEMA/PA, Engenheiro Jorge Nery, 
a analista Ambiental - SEMA/PA, Fernanda Miranda, a analista Ambiental - SEMA/PA, Maria Arlete e o gerente de contrato 
do Consórcio TAMASA / CIMCOP, Sérgio Pires. 

Segundo o coordenador Setorial responsável pelo gerenciamento dos escritórios da Gestão Ambiental em Marabá, Altamira 
e Rurópolis, João Fernandes de Lima Neto, “a reunião foi muito promissora, pois os componentes da SEMA, que se 
encontravam na reunião perceberam a necessidade que a obra exige em todos os ângulos e irão ajudar no processo de 
licenciamento dentro das exigências ambientais afim de que a obra seja iniciada em breve”. 

O Coordenador Regional da Secretaria, juntamente com as Analistas Fernanda e Maria Arlete requereram prazo até o dia 
26/08 para emanarem um termo de referência a ser utilizado pela empresa TAMASA pleiteante ao licenciamento das 
atividades de apoio à obra.  

(Joelza Oliveira) 

Assessoria de Comunicação da Gestão Ambiental – BR-230/422-PA 

 


