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Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

 
OFÍCIO Nº 1044/2021/GABIN

Brasília, na data da assinatura digital.

Ao Senhor 
 
FERNANDO WANDSCHEER DE MOURA ALVES
Secretário-Execu�vo
 
Secretaria-Execu�va do Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 6º andar, sala 600
CEP: 70068-900 - Brasília/DF
 
Assunto: Resposta ao O�cio-Circular nº 240/2021/MMA
Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 02000.002453/2021-39.

  

Senhor Secretário-Execu�vo,

 

1. Faço referência ao o�cio em epígrafe, o qual retransmite o O�cio SEI nº 123719/2021/ME,
do Ministério da Economia, que trata do Projeto Redução do Custo Brasil, cujo obje�vo é implementar
uma polí�ca pública pautada na parceria e no diálogo com o setor privado, para iden�ficar e eliminar
dificuldades estruturais, burocrá�cas, trabalhistas e econômicas que elevam o custo de se fazer negócios
no País, comprometendo inves�mentos e encarecendo os preços dos produtos nacionais.

2. Sobre o assunto, informo que as informações solicitadas por esta Secretaria-
Execu�va acerca das demandas apresentadas pelo setor privado e elencadas no Anexo do O�cio SEI nº
123719/2021/ME, dizem respeito às ações governamentais (Polí�cas Públicas) que não competem ao
Ibama, órgão executor do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de modo que avaliação das proposições
deve ser feita pelas instâncias competentes, as quais se incluem órgãos externos ao Poder Execu�vo.

3. O Ibama coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

 

Atenciosamente,

 

(assinado eletronicamente)
EDUARDO FORTUNATO BIM

Presidente do Ibama

 

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO FORTUNATO BIM, Presidente, em 23/09/2021,
às 11:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 10918256 e o código CRC 58A32054.

Referência: Processo nº 02000.002453/2021-39 SEI nº 10918256
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