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FMASE passa a integrar o Conselho de Meio Ambiente da CNI 

O Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE), que reúne 18 associações do setor elétrico nacional, vai integrar o Conselho Temático de Meio Ambiente (Coema) da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI). A designação foi feita pelo presidente em exercício da CNI, Robson Braga de Andrade, ao coordenador do FMASE, Luiz Fernando Leone 
Vianna, que também é presidente da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (Apine). 

O FMASE foi criado em 2005 para discutir e apresentar sugestões técnicas e regulatórias socioambientais do setor aos poderes executivo, legislativo, judiciário e a outras 
organizações ligadas à governança setorial. O órgão também tem como objetivo contribuir para a promoção do equilíbrio entre as necessidades de desenvolvimento e preservação do 
meio ambiente na ótica do desenvolvimento sustentável. 

Paralelamente, o objetivo geral do Coema é formular diretrizes e estratégias que sirvam de base ao processo decisório e posicionamento político, econômico e social da CNI na área 
de meio ambiente. 

O mérito da participação do FMASE no Coema está no fato de se integrarem as perspectivas da cadeia produtiva da energia elétrica nas ações e discussões do Conselho. Desde 2008 
o FMASE vem atuando  em conjunto com a CNI através das gerências de Meio Ambiente, de Infraestrutura e do Conselho de Assuntos Legislativos, para alinhamento dos pleitos da 
área ambiental relacionados com o setor elétrico e a indústria, em especial nos temas de compensação, licenciamentos, recursos hídricos, mudanças climáticas, eclusas etc. Com a 
participação do FMASE no Coema, as entidades afirmam que o trabalho passa a ser formal e mais efetivo. 
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