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<!ID576361-0> DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2003

Cria a Reserva Extrativista do Batoque, no
Município de Aquiraz, no Estado do Ceará,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 18 da Lei no- 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto no- 4.340, de 22 de agosto de 2002,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica criada a Reserva Extrativista do Batoque, no
Município de Aquiraz, no Estado do Ceará, com os objetivos de
assegurar o uso sustentável e a conservação dos recursos naturais
renováveis, protegendo os meios de vida e a cultura da população
extrativista local.

Art. 2o- A Reserva Extrativista do Batoque abrange uma área
de aproximadamente seiscentos e um hectares e cinco centiares, lo-
calizados em terrenos de marinha, tendo por base as Folhas MIR-685
e MIR-752, publicadas pela Diretoria de Serviço Geográfico - DSG
do Exército Brasileiro, e delimitação elaborada pelo Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, com o seguinte memorial descritivo: partindo do Ponto 1, de
coordenadas geográficas aproximadas 38º13'37.40” WGr e
04º00'39.33” S, localizado na margem esquerda do Riacho Bela Vista,
segue por uma reta de azimute 257º09'03.48” e distância de 184,367
metros, até o Ponto 2, de coordenadas geográficas aproximadas
38º13'43.22” WGr e 04º00'40.67” S; deste, segue por uma reta de
azimute 312º32'59” e distância de 766,01 metros, até o Ponto 3, de
coordenadas geográficas aproximadas 38º14'01.54” WGr e
04º00'23.82” S; daí, segue por uma reta de azimute 280º10'51” e
distância de 418,65 metros, até o Ponto 4, de coordenadas geográficas
aproximadas 38º14'14.90” WGr e 04º00'21.42” S; deste, segue por
uma reta de azimute 295º26'54” e distância de 123,34 metros, até o
Ponto 5, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'18.51” WGr
e 04º00'19.70” S; deste, segue por uma reta de azimute 225º21'37” e
distância de 351,53 metros, até o Ponto 6, de coordenadas geográficas
aproximadas 38º14'26.61” WGr e 04º00'27.75” S; deste, segue por
uma reta de azimute 242º00'24” e distância de 42,61 metros, até o
Ponto 7, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'27.84” WGr
e 04º00'28.40” S; deste, segue por uma reta de azimute 320º29'20” e
distância de 579,39 metros, até o Ponto 8, de coordenadas geográficas
aproximadas 38º14'39.81” WGr e 04º00'13.86” S; deste, segue por
uma reta de azimute 202º27'01” e distância de 155,81 metros, até o
Ponto 9, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'41.73” WGr
e 04º00'18.55” S; deste, segue por uma reta de azimute 296º18'24” e
distância de 340,72 metros, até o Ponto 10, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38º14'51.64” WGr e 04º00'13.64” S; deste, se-
gue por uma reta de azimute 26º38'18” e distância de 43,63 metros,
até o Ponto 11, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'51.00”
WGr e 04º00'12.37” S; deste, segue por uma reta de azimute
33º08'37” e distância de 250,81 metros, até o Ponto 12, de coor-
denadas geográficas aproximadas 38º14'46.57” WGr e 04º00'05.53”
S; deste, segue por uma reta de azimute 320º17'36” e distância de
399,05 metros, até o Ponto 13, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 38º14'54.85” WGr e 03º59'55.54” S; deste, segue por uma
reta de azimute 355º25'17” e distância de 48,38 metros, até o Ponto
14, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'55.50” WGr e
03º59'54.10” S; deste, segue por uma reta de azimute 319º37'02” e
distância de 1.050,24 metros, até o Ponto 15, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38º15'17.59” WGr e 03º59'28.07” S; deste, se-
gue por uma reta de azimute 51º01'14” e distância de 433,99 metros,
até o Ponto 16, de coordenadas geográficas aproximadas 38º15'06.66”
WGr e 03º59'19.17” S; daí, segue por uma reta de azimute 321º07'46”
e distância de 1.107,16 metros, até o Ponto 17, de coordenadas geo-
gráficas aproximadas 38º15'29.21” WGr e 03º58'51.12” S; deste, se-
gue por uma reta de azimute 77º06'49” e distância de 623,26 metros,
até o Ponto 18, de coordenadas geográficas aproximadas 38º15'09.50”
WGr e 03º58'46.61” S; deste, segue por uma reta de azimute
78º48'18” e distância de 97,86 metros, até o Ponto 19, de coordenadas
geográficas aproximadas 38º15'06.40” WGr e 03º58'45.96” S; deste,
segue acompanhando a margem da Lagoa do Marisco, por uma dis-
tância de 384,22 metros, até o Ponto 20, de coordenadas geográficas
aproximadas 38º15'01.22” WGr e 03º58'39.27” S; deste, segue por
uma reta de azimute 49º43'36” e distância de 267,62 metros, até o
Ponto 21, de coordenadas geográficas aproximadas 38º14'54.60” WGr
e 03º58'33.63” S, localizado na linha da preamar; deste, segue, no
sentido sudeste, acompanhando a linha da preamar, por uma distância
de 4.457,04 metros, até o Ponto 22, de coordenadas geográficas apro-
ximadas 38º13'24.35” WGr e 04º00'23.75” S, localizado na interseção
da linha de preamar com a margem esquerda do Riacho Bela Vista em
sua desembocadura; deste, segue por uma distância de 1.384,35 me-
tros, pela margem esquerda do Riacho Bela Vista, no sentido mon-
tante, até o Ponto 1, inicial desta descritiva, perfazendo um perímetro
aproximado de 13.510,06 metros.

Art. 3o- Caberá ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA administrar a Reserva
Extrativista do Batoque, adotando as medidas necessárias à sua efe-
tiva implantação, formalizando o contrato de cessão de uso gratuito
com a população tradicional extrativista, para efeito de sua celebração
pela Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão, e acompanhar o cumprimento das
condições nele estipuladas, na forma da lei.

Art. 4o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2003; 182o- da Independência e 115o-

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva
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Institui a Conferência Nacional do Meio
Ambiente e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica instituída a Conferência Nacional do Meio Ambien-
te, a realizar-se sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente.

§ 1o- A primeira reunião da Conferência Nacional realizar-se-
á no período de 28 a 30 de novembro de 2003, em Brasília, tendo
como tema “Vamos Cuidar do Brasil”.

§ 2o- A Conferência Nacional definirá a periodicidade de suas
próximas reuniões.

§ 3o- Poderão ser realizados eventos preparatórios ou simul-
tâneos à Conferência Nacional, destinados, preferencialmente, ao pú-
blico infanto-juvenil.

Art. 2o- A Conferência Nacional será presidida pela Ministra
de Estado do Meio Ambiente.

Parágrafo único. A Ministra de Estado do Meio Ambiente expe-
dirá portaria dispondo sobre o regimento interno da Conferência Nacional.

Art. 3o- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de junho de 2003; 182o- da Independência e 115o-

da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva
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Cria a Reserva Biológica da Mata Escura,
nos Municípios de Jequitinhonha e Alme-
nara, no Estado de Minas Gerais, e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista
o disposto no art. 10 da Lei no- 9.985, de 18 de julho de 2000, e no
Decreto no- 4.340, de 22 de agosto de 2002,

D E C R E T A :

Art. 1o- Fica criada a Reserva Biológica da Mata Escura, nos
Municípios de Jequitinhonha e Almenara, no Estado de Minas Gerais,
com os objetivos de preservar integralmente os recursos naturais e a
diversidade biológica existentes em seus limites.

Art. 2o- A Reserva Biológica da Mata Escura possui limites
descritos a partir das cartas topográficas digitais, em escala
1:100.000, MIR no s- 2272 e 2273, editadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, com o seguinte memorial descritivo:
começa na margem esquerda do Rio Jequitinhonha, na foz do Cór-
rego Bom Jardim, no ponto de coordenadas planas aproximadas
(c.p.a.) E=279733 e N=8183990 (Ponto 1); deste, segue a montante
pela margem esquerda do referido córrego até a confluência com
afluente sem denominação, no ponto de c.p.a. E=279274 e
N=8185236 (Ponto 2); deste, segue a montante pela margem esquerda
do referido afluente até o ponto de c.p.a. E=277955 e N=8185737
(Ponto 3); daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a.
E=275473 e N=8187357 (Ponto 4), E=275017 e N=8187718 (Ponto
5), E=274782 e N=8188033 (Ponto 6), E=275617 e N=8187907 (Pon-
to 7), E=276125 e N=8188272 (Ponto 8), E=276585 e N=8188415
(Ponto 9), E=277077 e N=8187986 (Ponto 10), E=277490 e
N=8188050 (Ponto 11), E=277633 e N=8188796 (Ponto 12),
E=278045 e N=8189463 (Ponto 13), até atingir a Rodovia MG-105,
no ponto de c.p.a. E=279046 e N=8189891 (Ponto 14); daí, segue por
linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=280062 e N=8189891
(Ponto 15), E=280443 e N=8189494 (Ponto 16), E=280935 e
N=8188971 (Ponto 17), E=280871 e N=8188637 (Ponto 18),
E=280268 e N=8188383 (Ponto 19), E=280490 e N=8188018 (Ponto
20), E=281157 e N=8187796 (Ponto 21), E=282157 e N=8186923
(Ponto 22), E=282776 e N=8186208 (Ponto 23), até atingir nova-
mente a Rodovia MG-105, no ponto de c.p.a. E=283030 e
N=8185430 (Ponto 24); daí, segue por linhas retas, passando pelo
ponto de c.p.a. E=283621 e N=8185072 (Ponto 25), até atingir a
margem esquerda do Córrego Lavarinto, no ponto de c.p.a. E=283957
e N=8185311 (Ponto 26); daí, segue em linha reta até a cabeceira de
um afluente sem denominação da margem esquerda do Córrego La-
varinto, no ponto de c.p.a. E=284608 e N=8184772 (Ponto 27); daí,
segue por linhas retas, passando pelo ponto de c.p.a. E=285306 e
N=8184200 (Ponto 28), até atingir a margem esquerda do Córrego

Aguão, no ponto de c.p.a. E=286946 e N=8185305 (Ponto 29); daí,
segue em linha reta até a confluência do Córrego Dom Domingos
com o Córrego Mata Escura, no ponto de c.p.a. E=288251 e
N=8185280 (Ponto 30); daí, segue a jusante pela margem direita do
Córrego Dom Domingos até o ponto de c.p.a. E=288568 e
N=8185217 (Ponto 31); daí, segue por linhas retas, passando pelo
ponto de c.p.a. E=288918 e N=8185629 (Ponto 32), até atingir a
margem esquerda do Córrego Dom Domingos, no ponto de c.p.a.
E=289299 e N=8185534 (Ponto 33); daí, segue em linha reta até
atingir novamente a Rodovia MG 105, no ponto de c.p.a. E=289727
e N=8186010 (Ponto 34); daí, segue por linhas retas, passando pelos
pontos de c.p.a. E=290362 e N=8186169 (Ponto 35), E=291172 e
N=8185962 (Ponto 36), E=291759 e N=8186105 (Ponto 37),
E=292307 e N=8185804 (Ponto 38), E=292978 e N=8185715 (Ponto
39), E=293434 e N=8185962 (Ponto 40), E=294053 e N=8186486
(Ponto 41), até atingir a confluência do Córrego São Bento com um
afluente sem denominação da margem esquerda, no ponto de c.p.a.
E=294222 e N=8187377 (Ponto 42); daí, segue por linhas retas,
passando pelos pontos de c.p.a. E=294471 e N=8187891 (Ponto 43),
E=294895 e N=8188391 (Ponto 44), E=295562 e N=8188661 (Ponto
45), E=295596 e N=8188944 (Ponto 46), E=295805 e N=8189233
(Ponto 47), E=295768 e N=8190074 (Ponto 48), E=296319 e
N=8189494 (Ponto 49), até atingir a margem esquerda do Rio Je-
quitinhonha, no ponto de c.p.a. E=296423 e N=8190926 (Ponto 50);
daí, segue a jusante pela margem esquerda do referido rio até a foz do
Córrego da Gangorrinha, no ponto de c.p.a. E=296503 e N=8191709
(Ponto 51); daí, segue a montante pela margem esquerda do referido
córrego até a confluência com um afluente sem denominação, no
ponto de c.p.a. E=295328 e N=8192340 (Ponto 52); daí, segue a
montante pela margem esquerda do referido afluente até o ponto de
c.p.a. E=294030 e N=8194146 (Ponto 53); daí, segue por linhas retas,
passando pelos pontos de c.p.a. E=294276 e N=8194868 (Ponto 54),
E=294247 e N=8195385 (Ponto 55), até atingir a margem esquerda
do Córrego Salva-vidas, no ponto de c.p.a. E=294848 e N=8195956
(Ponto 56); daí, segue a jusante pela margem direita do referido
córrego até o ponto de c.p.a. E=295688 e N=8196511 (Ponto 57); daí,
segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=295482 e
N=8197345 (Ponto 58), E=295339 e N=8197710 (Ponto 59),
E=295042 e N=8197907 (Ponto 60), E=294609 e N=8197805 (Ponto
61), E=294165 e N=8197821 (Ponto 62), E=293917 e N=8197779
(Ponto 63), E=293069 e N=8197678 (Ponto 64), E=292926 e
N=8198472 (Ponto 65), E=292704 e N=8199139 (Ponto 66),
E=292212 e N=8199393 (Ponto 67), E=291609 e N=8199535 (Ponto
68), E=290577 e N=8199345 (Ponto 69), E=290101 e N=8199583
(Ponto 70), E=289862 e N=8199583 (Ponto 71), E=289323 e
N=8199107 (Ponto 72), até atingir a margem direita do Córrego
Laranjeira, no ponto de c.p.a. E=289053 e N=8199234 (Ponto 73);
daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=288561
e N=8199393 (Ponto 74), E=287815 e N=8199710 (Ponto 75),
E=286504 e N=8199562 (Ponto 76), E=285124 e N=8199774 (Ponto
77), E=284464 e N=8200309 (Ponto 78), E=283885 e N=8200361
(Ponto 79), E=283012 e N=8199694 (Ponto 80), E=282457 e
N=8199662 (Ponto 81), E=282282 e N=8199043 (Ponto 82),
E=281980 e N=8199139 (Ponto 83), E=281663 e N=8199043 (Ponto
84), E=280971 e N=8199379 (Ponto 85), E=280536 e N=8199476
(Ponto 86), até atingir a margem direita do Córrego Santa Fé, no
ponto de c.p.a. E=280181 e N=8200174 (Ponto 87); daí, segue por
linhas retas, passando pelo ponto de c.p.a. E=279786 e N=8200586
(Ponto 88), até atingir a margem esquerda do Córrego da Chácara, no
ponto de c.p.a. E=279627 e N=8201160 (Ponto 89); daí, segue a
jusante pela margem esquerda do referido córrego até a sua foz no
Rio Preto, no ponto de c.p.a. E=284757 e N=8201881 (Ponto 90);
daí, segue a jusante pela margem esquerda do referido rio até a foz de
um afluente sem denominação, no ponto de c.p.a. E=285412 e
N=8201656 (Ponto 91); daí, segue a montante pela margem esquerda
do referido afluente até o ponto de c.p.a. E=287806 e N=8202499
(Ponto 92); daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de
c.p.a. E=287905 e N=8202962 (Ponto 93), E=287756 e N=8203624
(Ponto 94), E=287977 e N=8203933 (Ponto 95), E=288354 e
N=8203893 (Ponto 96), E=288983 e N=8203569 (Ponto 97),
E=289085 e N=8203966 (Ponto 98), E=289244 e N=8204129 (Ponto
99), E=289663 e N=8205424(Ponto 100), até atingir a margem direita
do Córrego da Prata, na confluência com um afluente sem deno-
minação, no ponto de c.p.a. E=289864 e N=8205873 (Ponto 101);
daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=290060
e N=8206399 (Ponto 102), E=290101 e N=8206691 (Ponto 103),
E=290041 e N=8207306 (Ponto 104), E=290101 e N=8207525 (Pon-
to 105), E=290078 e N=8208198 (Ponto 106), E=289634 e
N=8208383 (Ponto 107), até atingir a margem esquerda de um
afluente sem denominação da margem esquerda do Córrego Água
Preta, no ponto de c.p.a. E=289366 e N=8208318 (Ponto 108); daí,
segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=288930 e
N=8208318 (Ponto 109), E=288334 e N=8208437 (Ponto 110),
E=288042 e N=8208156 (Ponto 111), E=2882736 e N=8207579
(Ponto 112), E=287824 e N=8207472 (Ponto 113), E=287410 e
N=8207408 (Ponto 114), E=287018 e N=8207045 (Ponto 115),
E=286775 e N=8207139 (Ponto 116), E=286289 e N=8207321 (Pon-
to 117), E=286145 e N=8207702 (Ponto 118), E=286123 e
N=8207945 (Ponto 119), E=286040 e N=8208045 (Ponto 120),
E=286073 e N=8208310 (Ponto 121), E=286489 e N=8208338 (Pon-
to 122), até atingir a margem direita do Córrego Água Preta, no ponto
de c.p.a. E=286710 e N=8208334 (Ponto 123); daí, segue a montante
pela margem direita do referido córrego até o ponto de c.p.a.
E=288022 e N=8208653 (Ponto 124); daí, segue por linhas retas,
passando pelos pontos de c.p.a. E=287838 e N=8209112 (Ponto 125),
E=287167 e N=8209227 (Ponto 126), E=286808 e N=8209161 (Pon-
to 127), E=286604 e N=8209348 (Ponto 128), E=286653 e
N=8209680 (Ponto 129), E=286797 e N=8209989 (Ponto 130),
E=287001 e N=8210635 (Ponto 131), E=287222 e N=8211044 (Pon-
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