MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA

RESULTADOS

DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONAMA

Data: 02 de Setembro de 2005
Horário: 09h00 às 18h00
Local: Auditório dos Pássaros - Centro de Eventos do Pantanal
Av. Bernardo Antônio de Oliveira Neto, s/n -Ribeirão do Lipa – Cuiabá/Mato Grosso

1. Abertura da Sessão
A reunião foi iniciada com pronunciamento do Governador do Mato Grosso, Blairo Maggi,
e da Ministra Marina Silva, seguido de assinatura de acordos de cooperação entre MMA,
IBAMA e Governo do Mato Grosso. Terminada a solenidade, os trabalhos da 45ª Reunião
Extraordinária foram abertos com pronunciamento da Ministra Marina Silva sobre as
ações do Governo Federal na Amazônia e a estimativa de redução dos índices de
desmatamento para o período 2004/2005.
2. Apresentação dos Novos Conselheiros.
O Secretário Executivo do CONAMA, Claudio Langone, fez a leitura dos nomes dos
novos Conselheiros indicados, cuja lista pode ser acessada no sitio do CONAMA através
do link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/Posse45RE.pdf
3. Discussão e votação da Transcrição ipsis verbis da 78ª Reunião Ordinária, realizada em
27 e 28 de julho de 2005
A Transcrição ipsis verbis da 78ª Reunião Ordinária foi aprovada sem alterações.
4. Apresentação da ordem do dia
5. Ordem do dia: “Desmatamento na Amazônia e Ações Governamentais”
5.1

Apresentação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento –
Contexto, Linhas Gerais e Principais Resultados – Governo Federal.
O Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA, João Paulo Capobianco, apresentou
o Plano de Prevenção e Controle ao Desmatamento da Amazônia, disponível em
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/Aprdesmat2005_250805SBF.ppt
A apresentação foi complementada por Flávio Montiel , Diretor de Proteção Ambiental do
IBAMA, com foco nas ações de comando e controle que o IBAMA, junto com o Ministério
do Meio Ambiente e os demais órgãos que integram o Plano. A apresentação está
disponível em
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentIbama.doc

5.2

Apresentação da Situação e das Ações de Controle do Desmatamento nos Estados –
Foram feitas apresentações sobre as ações desenvolvidas pelos Governos dos Estados
do Mato Grosso, Acre, Rondônia, Tocantins, Amazonas, Roraima e Pará.
As apresentações estão disponíveis em
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentSEMAMT.ppt
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentAcre.ppt
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentRond.ppt
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentTocantins.ppt
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir665/ApresentRoraima.ppt

5.3

Apresentação pelos segmentos do CONAMA
O conselheiro André Lima, do ISA, representando o GT de Florestas do Fórum Brasileiro
de ONGs e Movimentos Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento (FBOMS),
apresentou um documento que analisa as ações do Governo Federal e as estimativas de
redução do desmatamento na Amazônia.
A conselheira Rachel Trajber, do Ministério da Educação, fez apresentação ações de
educação ambiental que vêm sendo desenvolvidas na Amazônia Legal,
O Conselheiro Maurício Mendonça, da CNI, destacou a importância de que fossem
levados em consideração, nos resultados do Plano, outros indicadores, principalmente
indicadores de caráter econômico e social. Solicitou também ao Ministério do Meio
Ambiente a institucionalização da discussão sobre as políticas voltadas para os distritos
florestais sustentáveis e apresentação com mais clareza dos resultados obtidos com os
recursos do FNO e FCO.

5.4

Debates, esclarecimentos e encaminhamentos.

5.4.1 Ficaram definidos os seguintes encaminhamentos:
a) Criação de Grupo de Trabalho na Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente para
propor critérios de sustentabilidade nos incentivos econômicos existentes para a atividade
agropecuária;
b) Recomendação para revisão dos procedimentos e mecanismos de aplicação, cobrança e
execução das multas e infrações ambientais para garantir a eficácia e eficiência do
sistema;
c) Criação de Grupo de Trabalho permanente no âmbito da Câmara Técnica de Florestas
para acompanhar a implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia;
d) Recomendação ao GT Desmatamento da Casa Civil para a criação de um Fundo
Nacional de Combate ao Desmatamento;
e) Recomendação ao MDIC para que promova a identificação de mercados consumidores
de produtos certificados oriundos de florestas brasileiras e o desenvolvimento da
produção relacionada; e
f) Recomendação para que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento
se estenda a outros biomas, com a realização de reuniões similares à de Cuiabá em
outros Estados.

5.4.2 Foi apresentada proposta de moção solicitando Estudos de Avaliação de Impacto
Ambiental de médio e longo prazo realizado na região pretendida à instalação de usinas de
álcool , para balizar o debate a respeito da mudança da lei Estadual nº 328/82, que proíbe
hoje a instalação de usinas de álcool na Bacia Pantaneira do Estado de Mato Grosso do Sul.
Por decisão do Plenário a proposta será votada na 79ª Reunião Extraordinária.
g) Informes.
• O Diretor do CONAMA solicitou a indicação de Conselheiro do CONAMA, e respectivo
suplente, para participar da Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Meio
Ambiente. Apresentaram-se como voluntários e foram aprovados pelo Plenário José
Miguel da Silva, representante das Entidades Ambientalistas da Região Sudeste, e
Walmir Pereira do Carmo, representante das Entidades Ambientalistas da Região
Nordeste. Ficou a cargo dos indicados definir quem será titular e suplente.
• O Diretor do CONAMA informou sobre:
o o lançamento e a abertura de inscrições para o Prêmio Chico Mendes;
o a realização de seminário por parte do SPU referente ao tema das várzeas;
o a data da 79a. Reunião Ordinária do CONAMA, marcada para 18 e 19 de outubro
de 2005.

h) Tribuna livre (15’).
Não houve manifestações.
i) Encerramento.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:00h.

