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PROCESSO / OFÍCIO Nº: 9/2017/314 
INTERESSADO: CETESB 
INSTITUIÇÃO / ÁREA: CETESB/ PIM-Divisão de Acordos Multilaterais  
DESTINO/LOCAL: Buenos Aires/Argentina  
PERÍODO: 24 a 29 de julho de 2017(incluindo os dias de deslocamento) 
MOTIVO DA VIAGEM: Participar das Consultas regionais da América Latina e Caribe em 
preparação para a primeira reunião da Conferência das Partes para a Convenção de Minamata 
sobre Mercúrio, Buenos Aires, Argentina, 25-28 Julho 2017 

 
1. Introdução 
 
O presente relatório tem por finalidade apresentar as atividades desenvolvidas no período 24 a 
29 de julho de 2017 (incluindo os dias de deslocamento) na cidade de Buenos Aires/Argentina, 
com a participação da funcionária Lady Virginia Traldi Meneses da CETESB nas “Consultas 
regionais da América Latina e Caribe em preparação para a primeira reunião da Conferência 
das Partes para a Convenção de Minamata sobre Mercúrio”. 
 
2. Objetivo e Justificativa para a participação 
 
A CETESB, por ter expertise na área ambiental, é um Centro Regional para a Convenção de 
Estocolmo (CRCE) sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), no Brasil, e nesse papel 
desenvolve atividades de capacitação e transferência de tecnologia para Países-Parte da 
Região da América Latina e Caribe (GRULAC). 
 
Por ser a coordenadora técnica das atividades da CETESB na qualidade de CRCE, a 
funcionária foi indicada pelo presidente da CETESB para participar da referida consulta regional. 
 
A Convenção de Minamata tem por objetivo a eliminação do uso e a redução das emissões de 
mercúrio, abrindo oportunidade para a inovação tecnológica, o uso de substâncias menos 
tóxicas e o aumento da competitividade das indústrias dos países em desenvolvimento, visando 
proteger a saúde humana e o meio ambiente de emissões e liberações antropogênicas de 
mercúrio e compostos de mercúrio. Ela foi adotada no Japão em 10 de outubro de 2013 e 
entrou em vigor no dia 16 de agosto p.p., sendo que a primeira Conferência das Partes ocorrerá 
no período entre 24 a 29 de setembro p.f., em Genebra, Suíça.  
 
Informamos que o Brasil entregou o instrumento de ratificação à Convenção de Minamata  
sobre Mercúrio em 29 de julho, sendo a 72º Parte da Convenção. 
 
Devido à sinergia entre os temas das Convenções dos Produtos Químicos e Resíduos 
Perigosos (Basileia, Roterdã e Estocolmo -BRS), a Convenção de Minamata soma-se também a 
esse esforço internacional, especificamente no que diz respeito ao Artigo 14 da Convenção de 
Minamata. Esse artigo trata da "Capacitação, assistência técnica e transferência de tecnologia", 
considerando os centros regionais já existentes para as Convenções BRS servirem também 
como Centro Regional para a  Convenção de Minamata,  
 
Por isso, a CETESB, na qualidade de Centro regional da Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), para Capacitação e Transferência de Tecnologia 
para a Região da América Latina e Caribe, foi convidada para participar da referida  consulta 
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regional de forma a obter um posicionamento da região da América Latina e Caribe para a 
primeira reunião da Conferência das Partes sobre a Convenção de Minamata sobre Mercúrio.  
 
A participante é a coordenadora técnica das atividades da CETESB, na qualidade de Centro 
Regional da Convenção de Estocolmo, por esse motivo foi indicada pela Presidência para 
representar este Centro Regional na referida reunião. 
 
3. Assuntos discutidos: Resultados e Conclusão 
 

• Atualização das atividades do Comitê Interseccional de Negociação da Convenção de 
Minamata; 

• Análise da ratificação e implementação da Convenção de Minamata na Região do 
GRULAC: em 19 de julho p.p. havia 128 signatários e 71 países partes. Na Região do 
GRULAC, sete são os países que ratificaram a Convenção, o Brasil enviou o documento 
de ratificação em 29 p.p., como já mencionado; 

• Resultado da COPs BRS (Basileia, Roterdã e Estocolmo), realizada maio de 2017 e a 
sinergia com a Convenção de Minamata;   

• Revisão da estrutura global do programa para COP1 da Convenção Minamata, incluindo 
a ordem dos itens da agenda e questões a serem consideradas bem como a eleição de 
dirigentes e Comissão de Credenciais e organização dos trabalhos; 

• Preparativos logísticos para COP1, incluindo uma apresentação dos preparativos para 
COP1: registro e informação para a participação com oportunidade para perguntas e 
comentários. 

• Definição do formato de trabalho durante a Conferência (em pequenos grupos para 
discutir as questões ou grupo de trabalho, considerando os temas técnicos) bem como a 
participação de observadores, incluindo o Secretariado Interino, Organizações Não 
Governamentais e outros observadores; 

• Discussão de questões-chave: mecanismo financeiro da Convenção; (ii) relatoria e 
avaliação de efetividade; (iii) temas técnicos não acordados; (iv) definição do Bureau e 
(v) estrutura do Secretariado a ser definida; 

• O Secretariado Interino apresentou documentos em colaboração e coordenação com o 
secretariado da Basileia, Roterdã e Estocolmo, em casos onde há experiência relevante 
ou lições para compartilhar. Apresentações foram realizadas. 

• O apoio à implementação e atividades: Países e agências da ONU (UNIDO, UNEP, 
UNDP) relataram o progresso nas atividades bases para a implementação da convenção 
de Minamata bem como relataram casos de sucesso. 

 
São Paulo, 17 de agosto de 2017. 

 
Atenciosamente,  
 
 
 

___________________________________ 
Lady Virginia Traldi Meneses - Reg. 01.5735-4 

Gerente da Divisão de Acordos Multilaterais-CETESB 


