MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA
RESULTADOS DA 84ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAMA
Data/Horário: 29 e 30/11/2006 – das 09h00 às 18h00
Local: Auditório do Edifício Sede do IBAMA – SCEN, Trecho 2 - Brasília/DF
1. Abertura da Sessâo
Às 10h30, constatada a existência de quorum, foi feita a abertura da Sessão pelo Secretário Executivo do
CONAMA, Claudio Roberto Bertoldo Langone, que saudou a todos os presentes, passando a seguir a
palavra à Presidente do CONAMA, Ministra do Meio Ambiente , Marina Silva, que apresentou um balanço
dos trabalhos do CONAMA. No período de 2003 a 2006, foram aprovadas 60 resoluções, dentre as quais 28
técnicas, 4 decisões, 1 proposição, 4 recomendações e 33 moções. Foram analisados, submetidos e
apreciados pelo Plenário 152 recursos a autos de infração e outras penalidades impostas pelo IBAMA.
Foram realizadas 189 reuniões de Grupos de Trabalho, 141 reuniões de Câmaras Técnicas, 36 reuniões do
Comitê de Integração de Políticas Ambientais - CIPAM, 3 Seminários, 16 Reuniões Plenárias Ordinárias e 9
Extraordinárias, das quais 4 fora de Brasília (a 44a RE em Campos de Jordão em comemoração à Semana
da Mata Atlântica e discussão da proposta de Resolução sobre APPs, a 45a RE em Cuiabá com
apresentação dos planos de governo para o combate ao desmatamento, a 47a RE em Curitiba com
discussão sobre a aplicação da compensação ambiental nas unidades de conservação e a 48a RE em São
Paulo em comemoração aos 25 anos de CONAMA, aos 20 anos da Resolução 01/86 e em homenagem a
Paulo Nogueira-Neto).
Dentre as resoluções, destacou as mais complexas ou controversas, a saber:
- Compensação ambiental - 371/06,
- Uso excepcional de APPs - 341/03 e 369/06;
- Classificação dos corpos de água - 357/05,
- Reciclagem de óleo lubrificante usado – 362/05,
- Tratamento e disposição final de resíduos de serviço de saúde – 358/05;
- Licenciamento ambiental simplificado de Sistema de Esgotamento Sanitário – 377/06;
- Critérios e procedimentos para uso agrícola de lodos de esgoto – 375/06 e 380/05;
- Licenciamento de cemitérios - 335/03 e 368/06.
Neste período, o CONAMA consolidou as diretrizes da atual Política Ambiental Integrada, ao aprovar
resoluções que são instrumentos efetivos para agregar sustentabilidade socioambiental ao desenvolvimento
do País e, ao mesmo tempo, promover a interação entre as três esferas de governo, os diversos Ministérios,
os segmentos representativos da sociedade civil e do Setor Empresarial.
A Ministra fez uma retrospectiva das realizações do Conselho nas últimas décadas e suas contribuições
para a consolidação do arcabouço da legislação ambiental do País.
Ressaltou, ainda, as conquistas do Planejamento Ambiental, da transversalidade, reforçando a idéia de que
a única forma de desenvolvimento aceitável é o desenvolvimento sustentável, e reconheceu a atuação de
empresas que já aplicam esse conceito em suas atividades.
No entanto, segundo a Ministra, todos estes esforços não foram acompanhados pelo desenvolvimento da
estrutura necessária para sua implementação. Esforços estão voltados agora para o fortalecimento do
SISNAMA, para ampliar o efetivo do IBAMA, para melhorar os níveis salariais, dentre outros.
Na oportunidade a Ministra parabenizou o IBAMA e a Polícia Federal que receberam respectivamente as
Medalhas de Ouro e Bronze oferecidas em cerimônia realizada em Londres, Inglaterra, o prêmio “The Green
Apple Award”, concedido pela Environment Agency Chartered Institute for Environmental Health em
reconhecimento aos serviços prestados em prol da proteção do meio ambiente..
A íntegra do discurso pode ser acessada através do link abaixo:
http://www.mma.gov.br/estruturas/imprensa/_arquivos/integrafalaministra.doc
O texto do folder CONAMA 2003-2006 pode ser acessado através do link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/folder2003-2006.html

Divulgação do Resultado do Prêmio Chico Mendes
O Prêmio Chico Mendes, como informou a Secretária de Coordenação da Amazônia, Muriel Saragoussi,
está em sua 5ª edição e tem por objetivo valorizar os trabalhos em prol do desenvolvimento sustentável da
Amazônia e incentivar práticas exitosas voltadas para a conservação ambiental, que possam ser replicadas
em outras regiões. A Ministra anunciou os ganhadores nos três primeiros lugares de cada uma das seis
categorias contempladas pelo Prêmio: liderança, associações comunitárias, associações não
governamentais, negócios sustentáveis, ciência e tecnologia e arte e cultura.
Os nomes dos selecionados podem ser acessados através do link:
http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=59&idMenu=2466
Relatório do IBAMA sobre a situação dos licenciamentos ambientais nas áreas de energia e
transporte
O IBAMA divulgou relatório com informações sobre a situação e o volume de obras licenciadas, suas
pendências e encaminhamentos, assim como sobre obras licenciadas e não iniciadas ou concluídas,
atribuindo a cada ator sua respectiva responsabilidade.
O Relatório pode ser acessado através do link:
http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=2929
Assinatura da Portaria que cria o GT Interinstitucional que tratará do tema da preservação e
restauração das APPs
A Ministra assinou a Portaria que cria o GT Interinstitucional que tratará do tema da preservação e
restauração das APPs. O GT, resultado do Seminário sobre Restauração de APPs, organizado pelo MMA,
IBAMA e ANA, em julho de 2006, foi criado com o objetivo de formular soluções técnicas e propor incentivos
para preservação e restauração das APPs, com destaque para a campanha nacional “Vamos cuidar das
APPs – A preservação tem que ser permanente”.
Assinatura do termo de adesão para a integração de Estados à segunda etapa do Portal Nacional de
Licenciamento Ambiental
Dos 27 Estados brasileiros 26 já assinaram o termo de adesão à segunda etapa do Portal Nacional de
Licenciamento Ambiental, faltando agora apenas o estado do Rio de Janeiro. Compareceram para
assinatura os representantes dos seguintes estados:
Amapá
Secretário SEMA Antônio Carlos da Silva Farias - assinatura pelo Titular;
Amazonas
Presidente IPAAM Iracema Alencar de Queiroz – representada por Flávio Mendonça;
Pará
Secretário SECTAM Raúl Pinto de Souza Porto – representado por Luiz Flávio;
Rondônia
Secretário SEDAM Augustinho Pastore) – representado por Sandro Bergamim;
Roraima
Presidente FECMACT Daniel Giaulupe) - representado por Jonistaine Barbosa do
Nascimento; e
São Paulo
Secretário SMA José Goldemberg – representado por Lúcia Bastos Ribeiro de Sena.
Manifestação de Conselheiros
O Conselheiro Sérgio Guimarães, representante das Entidades Ambientalista da Região Centro -Oeste ICV, pediu permissão para a leitura de um documento assinado por alguns conselheiros, sobre declarações
do Presidente Luís Inácio Lula da Silva com relação aos entraves do desenvolvimento do País. O Presidente
da mesa disse que não poderia admitir essa manifestação, por se tratar de intervenção não prevista no
Regimento Interno, a não ser que o Plenário assim o permitisse. O Plenário concordou com a leitura do
texto.
O documento pode ser acessado através do link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir741/NotaManifestConsCONAMA.pdf
2. Discussão e votação das Transcrições ipsis verbis da 48a e 49a Reunião Extraordinária, realizadas
respectivamente em 31 de agosto – 1 de setembro e 14 – 15 de setembro de 2006
Transcrição aprovada sem alteração.
3. Apresentação de novos Conselheiros
O Diretor do CONAMA, Nilo Sérgio de Melo Diniz, leu a relação dos novos conselheiros do CONAMA que
podem ser consultados no link:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir741/Posse84aRO29e3011.pdf

4. Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
4.1. Encerramento do GT POPs da CT Controle e Qualidade Ambiental
A Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em sua 20ª Reunião, decidiu pelo encerramento das
atividades do GT POPs em função do grau de incerteza e indefinição nas tratativas da Convenção de
Estocolmo. A técnica Sérgia de Souza Oliveira da SQA/MMA apresentou um relato e as justificativas ao
Plenário, informando que foi aprovado o projeto específico para implementar a Convenção e, a partir de sua
implementação, haverá necessidade de criação de grupos de trabalho específicos, que substituirão o que foi
encerrado.
4.2. GT Sobreposição de Áreas indígenas e Unidades de Conservação
A matéria sobre sobreposição de áreas indígenas e unidades de conservação foi trazida ao CIPAM, a
pedido da Câmara Técnica de Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas para que este
decidisse sobre o encaminhamento do GT, uma vez que o mesmo foi criado em 2003 e nunca foi instalado.
Parecer da CONJUR indica que o CONAMA não possui competência para regrar os casos de superposição
de Áreas Indígenas e Unidades de Conservação, uma vez que as mesmas não dizem respeito, apenas, à
política ambiental, envolvendo, ainda, questões indigenistas.
O CIPAM decidiu que:
1 - seja formalizado o histórico das dificuldades do GT;
2 - seja encaminhada, pelo Plenário do CONAMA, recomendação à Comissão do Plano Nacional de Áreas
Protegidas - PNAP para que esta trate do tema da superposição, sugerindo que se analise a possibilidade
de elaboração de projeto de lei para tratar a questão;
3 - seja encaminhado pedido à Comissão do PNAP para que esta envie relato dos trabalhos à Câmara
Técnica de Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas e à Câmara Técnica de Gestão Territorial
e Biomas, para acompanhamento;
4- seja encaminhada sugestão ao MMA para que estenda a todos os segmentos que compõem o CONAMA
convite para integrar o grupo que irá à Austrália.
O Conselheiro Paulo Nogueira-Neto, bem como os representantes do Ministério Público e do Governo do
Rio de Janeiro manifestaram suas preocupações em se protelar uma situação que é crítica e tem se
agravado no País e no Exterior. O art. 20 do SNUC já prevê a criação de Reservas de Desenvolvimento
Sustentável, uma categoria de UC que poderia atender às demandas do IBAMA e da FUNAI e minimizar os
conflitos de uso e ocupação dos parques criados em áreas indígenas. Ficou acertado que as observações
desses conselheiros seriam enviadas em conjunto com a decisão do CIPAM para a Comissão do PNAP.
4.3. Informação sobre a Agenda Nacional de Meio Ambiente
O GT Agenda Nacional de Meio Ambiente, ligado ao CIPAM, encaminhou o texto elaborado para consulta
dos Conselheiros pela Internet. O período de Consulta se encerrou no dia 2/11/06. As novas propostas
foram consolidadas e encaminhadas ao CIPAM. Será aberto novo período de consulta para novas emendas
ao texto para permitir a participação dos novos membros do Governo. Este novo texto será consolidado pelo
GT e analisado e suas ações priorizadas pelo CIPAM em reunião ampliada agendada para 7 e 8 de março.
O texto final será analisado na primeira Plenária de 2007. A Conselheira representante da CNI,
coordenadora do GT, fez uma apresentação sobre a Agenda.
4.4. Mandato do Membro Honorário
O Plenário discutiu a questão da admissibilidade da candidatura do Membro Honorário Roberto Monteiro à
reeleição e a questão da vacância, caso não se conseguisse realizar a eleição durante a Plenária. Ficou
deliberado nesta última hipótese que o assento permaneceria vago até a eleição poder se realizar. Outras
decisões sobre o assunto foram tomadas nos itens 6.1 e 6.4.
4.5. Resolução 380/06
A Secretaria Executiva do CONAMA informou sobre a publicação da Resolução 380/06, para corrigir erros
de numeração e de formatação no Anexo I da Resolução 375/06, que dispõe sobre o uso agrícola de lodo
de esgoto.
4.6. Visita do Vice-Ministro do Turismo e Vida Selvagem do Quênia
O Vice-Ministro do Turismo e Vida Selvagem do Quênia, Richard Kalembe Ndile, saudou a todos,
agradecendo pela generosa acolhida em Brasília e no IBAMA, onde discute os termos de intercâmbio de
experiências entre os dois países: por um lado, como reverter o processo de degradação da fauna, e como
conter o desmatamento e expandir as áreas florestadas.

4.7. Lançamento de livros da SQA/MMA
Após introdução feita pelo Secretário de Qualidade Ambiental do MMA, Vitor Zveibil, foi lançado no dia
29/11 os 2 primeiros volumes de uma série publicada pela SQA/MMA denominada Coletânea de Legislação
para o Licenciamento Ambiental:
Volume 1 - Resíduos Sólidos Urbanos e Sistemas de Tratamento de Esgotos;
Volume 2 - Assentamentos de Reforma Agrária.
Estes livros são fruto de seminários realizados sobre estes assuntos.
5. Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de retirada de
matérias
INVERSÃO E RETIRADA DE PAUTA
A Conselheira Alexandrina solicitou que o informe sobre a nova fase do PNMA seja feito no início da manhã
do dia 30/11/06.
Aprovado
O Conselheiro Honorário Roberto Monteiro solicitou que a decisão sobre a admissibilidade de sua
candidatura e a eleição do conselheiro honorário constassem como item 6.1 da Pauta.
O Plenário deliberou que a questão da admissibilidade fosse tratada no item 6.1 e a eleição no item
6.4., rearranjando-se os demais itens segundo esses critérios.
A representante da APROMAC, Conselheira Zuleica Nycz, solicitou retirada da Pauta do Processo de
Fontes Fixas.
Solicitação rejeitada, uma vez que, de acordo com o Regimento Interno, só o autor da matéria ou o
Presidente da Câmara Técnica de origem podem fazer tal solicitação.
RECOMENDAÇÃO
O Conselheiro do Ministério da Integração Nacional, Rosalvo de Oliveira Junior, apresentou em regime de
urgência proposta de recomendação para criação de Grupo de Trabalho na Câmara Técnica de Gestão
Territorial e Biomas para apresentação de sugestões e propostas de redação ao texto em discussão da
Política Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT
(http://www.integracao.gov.br/desenvolvimentoregional/publicacoes/pnot.asp).
Acolhida em regime de urgência no bloco das recomendações. Conforme o Regimento Interno, a
Recomendação será remetida para apreciação da CT competente, antes de retornar ao Plenário.
MOÇÕES
O conselheiro Sérgio Silva, representante do Governo de Santa Catarina, apresentou proposta de moção
requerendo maior discussão e participação da sociedade na decisão de criação e implementação da
unidade de conservação Reserva de Fauna da Baía da Babitonga, no litoral norte de Santa Catarina.
A Conselheira Zuleica Nycz, representante das Entidades Ambientalistas da Região Sul/APROMAC,
apresentou proposta de moção solicitando que o Ministério do Meio Ambiente crie e implemente uma
Política Nacional de Mercúrio.
A Conselheira Alexandrina Sobreira de Moura, representante do Governo do Estado do Pernambuco
apresentou proposta de moção, em regime de urgência, que solicita posicionamento do CONAMA sobre a
competência dos estados para a emissão de licenciamento ambiental para projetos de maricultura em
águas da União.
REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
O Conselheiro Luis Carlos Maretto, representante das Entidades Ambientalistas Região Norte – KANINDÉ,
apresentou um requerimento de informações, em caráter de urgência, ao IBAMA sobre Termo de
Compromisso Ambiental-TAC firmado entre o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Consórcio
Furnas/Odebrecht, para produzir pareceres de especialistas independentes sobre o EIA/RIMA das
Hidrelétricas Santo Antonio e Jirau.
Aprovado
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/6252B625/ReqInform_TCA_MPEROOdebrecht.pdf
O Conselheiro Luis Carlos Maretto, representante das Entidades Ambientalistas Região Norte – KANINDÉ,
requer informações, em caráter de urgência, sobre o processo de licenciamento das UHEs Santo Antônio e
Jirau, a ser instalada no Rio Madeira/RO.
O Plenário deverá decidir após consulta ao MPE se há condições para se prestarem tais
informações.

http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/62563411/ReqInform_LicAmbUHEStoAntoJirauMadei
ra.pdf
A Conselheira Zuleica Nycz, representante das Entidades Ambientalistas da Região Sul/APROMAC,
apresentou requerimento de informação, em regime de urgência, relativo à estrutura do Ministério da Saúde,
Ministério do Meio Ambiente e Ministério do Trabalho e Emprego para garantir à sociedade brasileira salvaguardas em relação aos efeitos da implementação da Resolução que trata da emissões por fontes fixas,
aprovada nesta Reunião.
O requerimento foi considerado intempestivo, havendo sido encaminhado no segundo dia da
Reunião Plenária, Será analisado na próxima Plenária.
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/62546503/ReqUrgZuleica_FontesFixas.pdf
6. Ordem do Dia
6.1. Deliberação sobre a admissibilidade da candidatura do Membro Honorário Roberto Monteiro à reeleição
como Membro Honorário
Após a defesa apresentada pelo próprio Conselheiro, e a argumentação contrária apresentada pelo
representante da CONJUR/MMA, o Plenário decidiu pela não admissibilidade da canditatura do atual
Membro Honorário à reeleição.
6.2. Processo no 02000.004253/2006-81 - Institui o calendário de reuniões ordinárias do CONAMA para o
ano de 2007.
Interessado: CONAMA
Objeto: Proposta de Resolução ad referendum do Plenário
Aprovado o Calendário de Reuniões para 2007:
85ª Reunião Ordinária-27 e 28/03/07;
86ª Reunião Ordinária-03 e 04/07/07;
87ª Reunião Ordinária-18 e 19/09/07; e
88ª Reunião Ordinária-27 e 28/11/07.
6.3. Processo no 02000.000921/2002-78 - Definição de padrões de emissão de poluentes atmosféricos por
fontes fixas (SOX; NOX).
Interessado: Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos – SQA/MMA
Procedência: 17ª Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em 2 e 3 de fevereiro de 2006, e 26 a
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 3 de maio de 2006
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental
Tramitação: Pedido de vista da AGAPAN e do MME na 83a Reunião Ordinária do CONAMA, realizada
em 11 e 12 de julho de 2006.
Só foi recebido o parecer da AGAPAN, que foi apresentado ao Plenário. Matéria discutida e aprovada
sem emendas.
6.4. Processo nº 02000.000864/2004-99 - Proposta de alteração da Resolução CONAMA nº 316/02, que
dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de
resíduos.
Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Procedência: 20a Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em 15 e 16 de agosto de 2006, e 30 a
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 17 e 18 de outubro de 2006.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental
Tramitação: Na 83a Reunião Ordinária do CONAMA, realizada em 11 e 12 de julho de 2006, a
Presidência da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental solicitou que a Resolução
voltasse para revisão da CT.
Matéria discutida e aprovada sem emendas
6.5. Processo nº 02000.001141/2005-98 - Licenciamento ambiental de agroindústrias rurais de pequeno
porte.
Interessado: Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA
Procedência: 21ª Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em 25 e 26 de outubro de 2006, e
31ª Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro de 2006.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental (Renato Chagas)
Tramitação: Matéria em regime de urgência aprovado na 49a Reunião Extraordinária do CONAMA, em
14 e 15 de setembro de 2006.

Matéria discutida e aprovada com emendas.

6.6. Processo no 02000.001444/2006-91 – Revisão da Resolução CONAMA no 289/2001 – Diretrizes para o
Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos de Reforma Agrária.
Interessado: CONAMA
Procedência: 15ª Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas, em 30 de outubro de 2006.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas
Tramitação: Matéria em regime de urgência aprovado na 49a Reunião Extraordinária do CONAMA, em
14 e 15 de setembro de 2006.
Matéria discutida e aprovada com emendas.
O Representante da ONG Vidágua, Rodrigo Agostinho, recomendou que o MMA, em conjunto com o
INCRA e o MDA façam uma revisão do conceito de áreas improdutivas, principalmente no Cerrado e
na Amazônia Legal.
6.7. Processo nº 02000.001100/2004-11 - Regulamentação da atividade de criação e da concessão de
termo de guarda de animais silvestres e estabelecimento de normas para a proteção dos animais visando
defendê-los de abusos, maus tratos e outras condutas cruéis.
Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Procedência: Reunião Conjunta – 9a Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, e
27a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 20 de junho de 2006
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros
Tramitação: Pedido de vista do MP/RS, da AGAPAN, do ICV e do MMA na 83a Reunião Ordinária do
CONAMA, realizada em 11 e 12 de julho de 2006.
Só foi recebido parecer do MP/RS, que foi apresentado ao Plenário. Foi apresentado substitutivo
acolhido pelo Plenário. Matéria discutida e aprovada com emendas
ELEIÇÃO DO MEMBRO HONORÁRIO
6.8.Processo no 02000.002647/2006-03 - Eleição de Conselheiro honorário do CONAMA para o biênio 20062008.
Lista de candidatos, currículos e fotos disponíveis no link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processo.cfm?processo=02000.002647/2006-03#membro
Os candidatos, Décio Michellis Júnior e Ubiracy Craveiro de Araújo, presentes à Reunião apresentaram
resumidamente seus currículos, salientando principalmente suas experiências na área ambiental.
Feita a votação, foi eleito Ubiracy C. de Araújo como Membro Honorário do CONAMA, para o biênio
2007-2009.
MULTAS
6.9. Processos de recursos de multas e outras penalidades impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA.
Procedência: 36ª reunião do CIPAM, 13 de novembro de 2006
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos
Foi concedida a palavra aos advogados Fernando Tabet e Mariana Matos de Oliveira para sustentação oral
de suas defesas nos processos cujos interessados são, respectivamente, Noble do Brasil S/C Ltda. e Cara
Caramba Produtos Ltda.
O Plenário aprovou e homologou, sem emendas, nos termos dos relatórios da Câmara Técnica de
Assuntos Jurídicos e do CIPAM, a decisão relativa aos recursos administrativos interpostos aos
Processos de multas aplicadas pelo IBAMA, disponibilizados no link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=741
MOÇÕES
6.10. Processo nº 02000.001151/2006-12 – Moção sobre o aproveitamento hidrelétrico do rio Madeira.
Interessado: Luis Carlos Maretto – Entidades Ambientalistas Região Norte - KANINDÉ
Procedência: 47a Reunião Extraordinária, em 16 e 17 de março de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Relatórios de Pedido de vista do MME, Governo de Rondônia, SAMAN, APROMAC e
VIDÁGUA apresentados na 83a Reunião Extraordinária do CONAMA em 11 e 12 de julho de 2006, mas
matéria não apreciada em virtude da constatação de ausência de quorum.

Por solicitação do Conselheiro José Carlos Gomes Costa do MME, foi feita a verificação e constatada
ausência de quorum, resultando no encerramento da reunião às 18h00.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.11. Processo no 02000.005521/2005-00 - Moção de advertência à Petrobrás, no Parque Nacional Yasuni e
território indígena Huaorani, no Equador.
Interessado: Zuleica Nycz - Entidades Ambientalistas da Região Sul - APROMAC
Procedência: 80ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2005
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Foram solicitados esclarecimentos da Petrobrás e do Ministério de Relações ExterioresMRE, na 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22/02/06. Matéria retirada da pauta da 81 a Reunião
Ordinária do CONAMA pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.12. Processo no 02000.001014/2006-70 – Licenciamento ambiental da UHE Mauá.
Interessado: Zuleica Nycz – Entidades Ambientalistas Região Sul - APROMAC
Procedência: 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA pelo proponente, para
ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA. Foi solicitado que o IAP, IBAMA e Ministério Público
Federal apresentem as suas considerações sobre a matéria.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.13. Processo no 02000.000946/2006-03 – Moção solicitando que as empresas brasileiras adotem o padrão
da legislação ambiental brasileira, quando esta for mais restritiva que a do país em que estejam operando.
Interessado: Maurício Galinkin - Entidades Ambientalistas Região Centro Oeste - CEBRAC
Procedência: 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA pelo proponente, para
ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.14. Processo nº 02000.001495/2001-17 - Proposta de Moção dirigida a excelentíssima senhora Ministra
do Meio Ambiente solicitando a criação de Grupo de Trabalho na CT de Economia e Meio Ambiente.
Interessado: Miguel Scarcello – Entidades Ambientalista Região Norte - SOS Amazônia
Procedência: Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA pelo proponente, para
ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.15. Processo nº 02000.003222/2003-61 - Proposta de Moção recomendando ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente – FNMA a criação de uma linha de ação para apoiar o desenvolvimento da gestão ambiental
municipal.
Interessado: Emanuel Mendonça – Governo do Estado da Bahia
Procedência: 72a RO Plenário do CONAMA, em 10 de dezembro de 2003
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Relatório de pedido de vistas da Confederação Nacional de Municípios-CNM não
recebido. Matéria retirada de pauta na 83a Reunião Extraordinária do CONAMA em 11 e 12 de julho de
2006, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.16. Processo nº 02000.001549/2004-89 - Proposta de moção pela criação do Parque Nacional Marinho da
Ilha Grande.
Interessado: Gerhard Sardo e José Miguel da Silva – Entidades Ambientalistas Região Sudeste –
APEDEMA/RJ.
Procedência: 74a Reunião Ordinária do CONAMA, em 6 e 7 de julho de 2004
Objeto: Proposta de Moção
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA pelo proponente, para
ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

6.17. Processo nº 02000.001026/2003-51 - Dispõe sobre a cassação da Portaria de Lavra n° 266, de 07 de
junho de 1994, da Empresa de Mineração Inoa.
Interessado: Gerhard Sardo – Entidades Ambientalistas Região Sudeste - APEDEMA/RJ
Procedência: 41a Reunião Extraordinária, em 29 de maio de 2003
Objeto: Proposta de Recomendação.
Tramitação: Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA pelo proponente, para
ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.18. Processo nº 02000.001589/2006-92 – Moção a ser encaminhada ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente-FNMA, convidando o diretor para reunião Plenária do CONAMA, apresentar relatório das
atividades desenvolvidas.
Interessado: José Miguel da Silva – Entidades Ambientalistas Região Sudeste - APEDEMA/RJ
Procedência: 81a Reunião Extraordinária, em 11 e 12 de abril de 2006
Objeto: Proposta de Moção.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.19. Processo nº 02000.002545/2006-80 – Moção solicitando ao Ministério da Justiça que investigue o
ocorrido no dia 19/05/2006, em Santarém/PA, onde ambientalistas e ativistas de movimentos sociais foram
agredidos em manifestação contra a destruição da Floresta Amazônica.
Interessado: Maurício Galinkin – Entidades Ambientalistas da Região Centro-Oeste – CEBRAC
Procedência: 82ª Reunião Ordinária, em 30 e 31 de maio de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.20. Processo nº 02000.003915/2006-04 - Solicita revogação da Instrução Normativa 102/2006, do IBAMA,
que estabelece restrições às atividades náuticas específicas em setores da APA da Baleia Franca durante
os meses de junho a novembro.
Interessado: Entidades Ambientalistas da Região Sul
Procedência: 83ª Reunião Extraordinária, em 11 e 12 de julho de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.21. Processo nº 02000.003750/2006-62 – Moção solicitando a construção de espaço institucional para o
funcionamento do CONAMA.
Interessado: Francisco Iglesias – Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – IMARH
Procedência: 49ª Reunião Extraordinária, em 14 e 15 de setembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7. Informes
7.1. Processo nº 02000.002546/2006-24 – Requerimento solicitando ao Ministério da Saúde esclarecimento
acerca dos procedimentos para descontaminação / remediação do sítio contaminado denominado Cidade
dos Meninos, em Duque de Caxias / RJ.
Interessado: José Miguel da Silva - Entidades Ambientalistas da Região Sudeste / APEDEMA
Procedência: 82ª Reunião Ordinária, em 30 e 31 de maio de 2006
Informe do Ministério da Saúde
Matéria não apreciada em função da ausência do Ministério da Saúde.
7.2. Encerramento da primeira fase do PNMA II.
Informe do DAI/MMA
A primeira fase do PNMA II foi encerrada em 30 de junho de 2006. O DAI, por intermédio de seu diretor,
Volney Zanardi, fez um balanço das atividades no período 2000/2006 e indicou as providências que estão
sendo tomadas em relação à continuidade do PNMA II.
8. Tribuna livre
9. Encerramento
Em razão da falta de quorum, a Reunião foi encerrada às 18h.

