
  

   
 

    
  

AVISO DE REUNIÃO PÚBLICA PARA CONSIDERAR A APROVAÇÃO DE REVISÕES DAS 
DIRETRIZES PARA FLORESTAS TROPICAIS DA CALIFÓRNIA 
 

 
    

 
   

 
    

 
    

 
 

  
 

 
  

   

 
 

 
    

 
     

  
   

  
    

    
    

    
 

    
    

    

     
 

 
  

   
    

CONSELHO DE RECURSOS AEREOS DA CALIFORNIA 

O Conselho de Recursos Aereos da Califórnia (CARB ou Conselho) conduzirá uma reunião 
pública no horário e local abaixo indicados para considerar o endosso de revisoes das 
Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia. 

DATA: 19 de setembro de 2019 

HORA: 09:00 

LOCAL: Agência de Proteção Ambiental da Califórnia 
Conselho de Recursos Aereos da Califórnia 
Byron Sher Auditorium 
1001 I Street 
Sacramento, California 95814 

Esse item será considerado em uma reunião do Conselho, que terá início às 9:00 de 19 de 
setembro de 2019, e poderá continuar às 8:30 de 20 de setembro de 2019.  Consulte o 
cronograma da reunião, que estará disponível pelo menos dez dias antes de 19 de setembro 
de 2019, para determinar o dia em que esse item será considerado.  Esse item não propõe 
qualquer ação regulatória. 

Revisões das Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia 

As Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia (Diretrizes) foi lançado originalmente em 
setembro de 2018 para uma reunião do Conselho no dia 16 de novembro de 2018. Nenhuma 
ação foi tomada nas Diretrizes na reunião de 16 de novembro de 2018. Após a reunião do 
Conselho, o CARB continuou a avaliar as questões levantadas pelos oponentes das Diretrizes 
e recebeu contribuições adicionais de vários membros da Assembléia. Com base na 
consideração desses questões e informações, o CARB está lançando as Diretrizes 
modificadas. As modificações servem para fortalecer, reforçar e esclarecer as provisões das 
Diretrizes aprofundar os comentários das partes interessadas. As Diretrizes fornecem um forte 
sinal para valorizar a preservação de florestas tropicais em vez de atividades destrutivas 
contínuas, como exploração e extração de petróleo, e estabelecem fortes salvaguardas sociais 
e ambientais para os povos indígenas e comunidades locais. Embora a aprovação das 
Diretrizes não resulte em mudanças nos programas de regulamentação da Califórnia, eles 
apoiarão medidas importantes para lidar com a mudança climática e estão disponíveis para 
que as jurisdições do mundo inteiro se integrem em seus esforços para proteger as florestas 
tropicais. 

O idioma originalmente proposto para as Diretrizes de setembro de 2018 foi modificado antes 
da reunião de novembro de 2018 com base nos comentários recebidos e essas modificações 
são mostradas em tachado para indicar exclusões e sublinhar para indicar acréscimos.  As 
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modificações feitas desde a reunião de novembro de 2018 são mostradas em tachado duplo 
para indicar exclusões e sublinhado duplo para indicar adições. 

Análise Ambiental e Resposta aos Comentários 

O CARB divulgou uma versão preliminar da análise ambiental (AA) para aprovação das 
Diretrizes para Florestas Tropicais da Califórnia (Proposta de Projeto) em 14 de setembro de 
2018, para um período de revisão e comentários públicos de 45 dias que terminou em 29 de 
outubro de 2018. Durante o período de comentários públicos para o Projeto Proposto, 76 
cartas de comentários foram recebidas.  Duas cartas adicionais foram recebidas após o 
encerramento do período de comentários, resultando em um total de 78 cartas de comentários 
únicas recebidas no Proposta de Projeto.  A equipe do CARB revisou cuidadosamente todas 
as cartas de comentários recebidas para determinar quais delas levantaram questões 
ambientais significativas relacionadas à análise no Projeto de AA e exigiram uma resposta por 
escrito de acordo com o programa regulador certificado do CARB que implementa o Ato de 
Qualidade Ambiental da Califórnia (CEQA). No final do processo inicial de revisão pública, o 
CARB preparou uma EA final e respondeu aos comentários ambientais antes da audiência da 
diretoria de novembro de 2018. 

Essas revisões das Directrizes inclui modificações para fortalecer, reforçar e esclarecer as 
Diretrizes.  Nenhuma das modificações apresentadas no revisões as Diretrizes, lançado 
juntamente com este Aviso, altera qualquer um dos tipos de respostas de conformidade 
previsíveis avaliadas ou conclusões alcançadas no Projeto AA, introduz novos efeitos 
significativos sobre o meio ambiente ou fornece novas informações de substancial importância. 
em relação ao AA. Como resultado, essas revisões não exigem recirculação do documento 
preliminar de acordo com as Diretrizes da CEQA, Código de Regulamentos da Califórnia, título 
14, seção 15088.5, antes de serem analisadas pela Diretoria. No entanto, o CARB pode 
preparar uma AA final revisada antes da reunião para documentar com a maior precisão 
possível as modificações propostas as Diretrizes. 

Ação Proposta 

A equipe do CARB apresentará uma versão atualizada das Diretrizes para Florestas 
Tropicais da Califórnia, bem como o AA final e a resposta aos comentários, para 
consideração e aprovação potencial do Conselho durante a reunião.  Os materiais padrão e 
relacionados também podem ser obtidos no site do CARB em 
https://www.arb.ca.gov/cc/ghgsectors/tropicalforests.htm. 

Cópias das Diretrizes revisões, do EA final e da Resposta a Comentários estão disponíveis 
no Gabinete de Informações Públicas do CARB, 1001 I Street, Primeiro Andar, Centro de 
Serviços Ambientais, Sacramento, Califórnia, 95814. Todos os comentários recebidos sobre 
as Diretrizes revisões serão considerados o Conselho.  Para ser considerado pelo Conselho, 
os comentários por escrito devem ser recebidos até em 29 de agosto de 2019 e endereçados 
ao seguinte: 

Correio postal: Secretário do Conselho, Conselho de Recursos Aereos da 
Califórnia 1001 I Street, Sacramento, Califórnia 95814 
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Envio eletrônico:   https://www.arb.ca.gov/lispub/comm/bclist.php   
 

Observe que, de acordo com a California Public Records Act (seção 6250 e segs.), Seus  
comentários, anexos e informações de contato associados (por exemplo, seu endereço,  
telefone, e-mail,  etc.) tornam-se parte do registro público e pode ser divulgado ao público  
mediante solicitação.   
 
Outras dúvidas sobre  essa questão devem ser encaminhadas a Jason Gray, Chefe de  
Repartição, Repartição de Avaliação do Programa de Mudanças  Climáticas, no telefone  
(916) 324-3507 ou (contato reserva designado) Greg Mayeur, Gerente,  Seção de  
Operação do Programa, no telefone (916) 324 -8031.   
 
PEDIDO ESPECIAL DE ALOJAMENTO  
 
Se precisar deste documento em um  formato alternativo ou em outro  idioma,  entre em  
contato com  o Secretário do Conselho pelo telefone (916) 322-5594 ou por  fac-símile  
no número (916) 322-3928 em até cinco (5) dias úteis a partir da data de divulgação  
deste aviso. Os usuários de TTY/YDD/fala para fala podem discar  711 para o Serviço  
de Retransmissão da Califórnia.  
 
Si necesita este documento en un formato alterno u otro idioma,  por favor llame a la  
oficina del Secretario del Consejo de Recursos Atmosféricos  al (916) 322-5595 o envíe  
un fax al (916) 322-3928 no menos de cinco (5) días laborales a partir de la fecha del  
lanzamiento de este aviso. Para el Servicio Telefónico del California para Personas  
con Problemas Auditivos, ó de teléfonos  TDD pueden marcar al  711.   
 
 

CONSELHO DE RECURSOS  AEREOS DA CALIFÓRNIA   
 

                                                        
________________________________________  
Richard W.  Corey   
Diretor  Executivo  

  
  
DATA:  30 de julho de 2019  
 
 
 
O desafio energético que a Califórnia enfrenta é real. Todo californiano precisa tomar  
medidas imediatas para reduzir o consumo de energia.  Para obter uma lista de  
maneiras simples de reduzir a demanda e reduzir seus custos com energia, consulte  
nosso site em  www.arb.ca.gov.   
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