MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA
RESULTADO DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAMA

Data: 25 e 26 de abril de 2007
Horário: das 09h00 às 18h00
Local: Auditório da Agência Nacional de Águas – ANA
Setor Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco "L", Brasília/DF
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Abertura da Sessão
Às 10h15, constatada a existência de quorum, o Diretor do CONAMA, Nilo Diniz, convida para compor a
mesa a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Secretario Claudio Langone, o Secretário-executivo
nomeado, João Paulo Capobianco, o Secretario de Qualidade Ambiental, Ruy de Góes, Secretaria de
Coordenação da Amazônia, Muriel Saragoussi, o Secretario de Recursos Hídricos, João Bosco Senra, o
deputado Edson Duarte (PV-BA), tomando posse como conselheiro representante da Câmara dos
Deputados.
Foram saudados por seu aniversário o Doutor Paulo Nogueira Neto, conselheiro do CONAMA e a Sra.
Jaura, Assessora Parlamentar.
A abertura da Sessão pelo Secretário Executivo do CONAMA (exonerado), Claudio Roberto Bertoldo
Langone, que saudou a todos os presentes, antigos e novos Conselheiros. Convida Márcio Freitas,
Presidente Interino do IBAMA para compor a mesa, passando a seguir a palavra à Presidente do CONAMA,
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que primeiramente agradeceu a Deus e após disse que faria uma
participação diferente sendo sua fala mais política. Esclarece que nesta segunda fase de compromissos, o
Ministério do Meio Ambiente continuará sua política de desenvolvimento sustentável viabilizando também o
desenvolvimento econômico. A Ministra apresenta um histórico da Política Ambiental no País, desde a
criação do CONAMA numa época de ditadura militar passando pela criação do IBAMA no governo Sarney e
do MMA no governo Collor. Elogia a lei ambiental brasileira como sendo a melhor do mundo. Fala de vitórias
recentes como o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento, o Licenciamento da Rodovia BR-163, o
processo de Integração das Bacias do São Francisco, e da Agenda para o futuro com ênfase em energias
renováveis, uso sustentável da biodiversidade, ambiente urbano e o plano nacional de Desenvolvimento
Sustentável das Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural. Apresenta a nova estrutura do MMA e
os novos secretários
No ministério foram criadas quatro novas secretarias: de Mudanças do Clima e Qualidade Ambiental cuja
secretaria será Thelma Krug; de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, secretário Luciano Zica; de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, Egon Krakhecke; e de Articulação Institucional e
Cidadania Ambiental, Hamilton Pereira. Elas substituem as secretarias de Qualidade Ambiental (SQA); de
Recursos Hídricos (SRH); de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SDS); e de Coordenação da
Amazônia (SCA). A secretaria de Biodiversidade e Floresta se manteve com a nova secretária Maria Cecília
Wey de Brito. O IBAMA manteria suas funções de fiscalização, autorização e licenciamento e seria criado o
Instituto Brasileiro de Conservação da Biodiversidade, responsável pelas Unidades de Conservação.
Anuncia o novo secretário executivo João Paulo Capobianco. Langone agradece a todos com quem
trabalhou e aprendeu muito em quatro anos como Secretário Executivo “nesta escola de política que é o
CONAMA” e diz que continuará lutando pelo fortalecimento do SISNAMA. Em seguida, Capobianco fala
deste novo desafio e da sua luta, desde criança, pela defesa do meio ambiente. A ministra junto com os
novos e antigos secretários se despedem e saem para participar de uma entrevista coletiva. Antes, porém, o
novo Secretário-Executivo, Capobianco convida para assinatura do termo de adesão para a integração da
segunda etapa do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, os representantes dos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo (CETESB). Em seguida, o diretor do Conama, Nilo Diniz, e o conselheiro pelo MMA,
presidindo a mesa, Bazileu Margarido, dão sequência à pauta com a apresentação do Portal da Gestão
Florestal por Volney Zanardi Junior, diretor do DAI.
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Discussão e votação da Transcrição ipsis verbis da 84a Reunião Ordinária, realizada em 29 e 30 de
novembro de 2006
Transcrição aprovada sem alteração (tópico discutido após os informes)
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Apresentação de novos Conselheiros
O Diretor do CONAMA leu a relação dos novos conselheiros do CONAMA que podem ser consultados no
link:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir865/Posse85aRO25e2604.pdf
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Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
4.1 Mudanças na Equipe do CONAMA
Apresentação dos novos assessores técnicos
4.2 Primeiro Encontro Nacional de Conselhos e Rede Nacional de Conselhos
O diretor do CONAMA Nilo Diniz fez informe sobre o emcontro que está sendo organizado em conjunto com
o CNRH, CGEN e que reunirá representantes de Conselhos nacionais, estaduais, municipais de Meio
Ambiente, Conselhos nacional e estadual de Recursos Hídricos e, possivelmente, Comitês de Bacias
Hidrográficas. O evento ocorrerá após a 86a Reunião Ordinária do CONAMA, nos dias 5 e 6 de julho.
4.3 Encontros de Conselhos da América do Sul
Esta iniciativa será o passo inicial para a formação da rede dos Conselhos Nacionais da Área Ambiental da
América do Sul
4.4 Sobre a coordenação do Grupos de Trabalho
O diretor do CONAMA manifestou o entendimento da Secretaria Executiva de que, em conformidade com o
Regimento Interno, os GTs podem ser coordenados por Conselheiros titulares e suplentes, assim como por
representantes por eles indicados, segundo os seguintes dispositivos:
Art. 23 § 2 - As Câmaras Técnicas serão constituídas por até sete conselheiros titulares e/ou suplentes,
definidos pelo Plenário, ou ainda por representantes por eles indicados formalmente à Secretaria-Executiva,
com direito à voz e ao voto.
Art. 37 - O coordenador e o relator de Grupo de Trabalho serão escolhidos pela respectiva Câmara Técnica,
entre os seus membros, sendo que, para a relatoria, poderão ser indicados também servidores públicos
representantes de órgãos ambientais
4.5

50º Reunião extraordinária do CONAMA a ser realizada no dias 29 e 30 de maio na cidade do Rio
de Janeiro.
Nesta reunião serão apreciadas duas resoluções sobre estágios sucessionais da Mata Atlântica e o Painel
sobre Mudanças Climáticas.
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Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de retirada
de matérias
Requerimento em regime de urgência das matérias que tratam DEFINIÇÃO DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA
E SECUNDÁRIA DE REGENERAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS e da
DEFINIÇÃO DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE REGENERAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA
NO ESTADO DA PARAÍBA.
APROVADO
Requerimento de alteração do Regimento interno do CONAMA no que diz respeito a Câmaras Técnicas,
Grupos de Trabalho e ritos de apresentação e revisão de matérias. O CIPAM deverá nomear GT.
APROVADO
Requerimento em regime de urgência pela Conselheira Zuleica Nycz, das Entidades Ambientalistas da
Região Sul/APROMAC, para fazer frente ao processo Requerimento de informação sobre as medidas
tomadas pelo MMA, MTE e MS para garantir salva-guardas em relação à aplicação da Resolução que
define os padrões de emissão de poluentes atmosféricos por fontes fixas
APROVADO
Pedido do Conselheiro Paulo Mahury (OCA BRASIL) sobre mais informação do asfaltamento da BR-163,
sendo sugerido pelo Diretor do CONAMA, Nilo Diniz, a apresentação do tema no formato de um informe
para que os conselheiros se posicionem sobre os novos encaminhamentos.
APROVADO com um voto contra.
(tópico apresentado após a aprovação da Transcrição ipsis verbis da 84a Reunião Ordinária)
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Eleição de membros para mandato de dois anos nas Câmaras Técnicas
O Diretor do CONAMA esclarece procedimentos da eleição e solicita a apresentação das indicações dos
segmentos para as 5 vagas a eles atribuídas e a apresentação das candidaturas para as duas vagas
submetidas ao voto em cada Câmara Técnica até as 14h30. As listas foram projetadas e afixadas no mural
após este encaminhamento. Qualquer Conselheiro poderia apresentar sua candidatura. Os Conselheiros
tiveram até as 12h00 do dia seguinte para entregar a sua cédula de votação preenchida. O resultado foi
apresentado no final do dia seguinte, após consolidação pela Secretaria Executiva do CONAMA.
A lista das instituições indicadas e eleitas está disponível no link:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/1E9DEB29/ResultadoFinalComposicaoCTs2007-2009.pdf
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Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1 Proposta de Resolução ad referendum que altera a data da 85ª Reunião Ordinária do CONAMA.
Matéria aprovada sem emendas
Publicação ad referendum da Resolução CONAMA no 381/06 que retifica dispositivos da Resolução
CONAMA no 306/02, que estabelece os requisitos mínimos e o termo de referência para realização de
auditorias ambientais.
Matéria aprovada sem emendas
7.2

Publicação ad referendum da Resolução CONAMA no 388/07 que convalida as Resoluções do
CONAMA que dispõem sobre estágios sucessionais de vegetação de Mata Atlântica, para fins do
disposto no art. 4o § 1o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006.
Matéria aprovada sem emendas
7.3

7.4

Proposta de Resolução que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em
plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e dá outras providências.
Processo nº 02000.000344/2004-86 - Padrões de emissão de óleos e graxas em plataforma marítima
de exploração de gás e petróleo.
Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Procedência: 19a Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em 9 e 10 de maio de 2006, e
30a 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
Pedido de vista solicitado por entidades da Sociedade Civil, tendo como primeiro signatário
representação das Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – IMARH, e pelo Ministério de Minas e
Energia.
7.5

Proposta de Resolução que dispõe sobre os critérios para a determinação de espécies silvestres a
serem criadas e comercializadas como animais de estimação
Processo nº 02000.001100/2004-11 - Termo de Depósito Doméstico Provisório de Animais Silvestres,
Critérios para a venda de Animais Silvestres como Estimação e Proteção contra Maus-Tratos aos
Animais.
Interessado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Procedência: 8a Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 15 de março de
2006, e 31a CT de Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros
Pedido de vista solicitado por Entidades da Sociedade Civil, tendo como primeiro signatário a
representação das Entidades Ambientalistas da Região Sudeste/AMDA

7.6

Proposta de Resolução que Dispõe sobre a gestão compartilhada de Unidade de Conservação com
OSCIP.
Processo nº 02000.003674/2005-12 - Grupo de trabalho para propor Resolução que oriente os órgãos
do SISNAMA no estabelecimento da gestão compartilhada de UC's com OSCIP's.
Interessado: CONAMA
Procedência: 9a Câmara Técnica Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas, 19 de outubro
de 2006 e 32a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 7 de fevereiro de 2007
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas
Pedido de vista pelas Entidades Ambientalistas da Região Nordeste/GERC e pelo Ministério da Justiça.
MULTAS
7.7

Processos de recursos de multas e outras penalidades impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA.
Procedência: 37ª reunião do CIPAM, em 7 e 8 de março de 2007
Objeto: Proposta de Decisão
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos
http://www.mma.gov.br/port/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=865
Pedido de vista pelo Ministério de Minas e Energia (apresentado após informe 8.2)
RECOMENDAÇÃO
Processo nº 02000.000700/2005-42 - Agenda Nacional do Meio Ambiente
Interessado: CONAMA
Procedência: 37ª reunião do CIPAM, em 7 e 8 de março de 2007
Objeto: Proposta de Recomendação
Relator: Coordenadora do GT ad hoc para elaborar a Agenda Nacional do Meio Ambiente
Foi apresentado pela Conselheira Patrícia Boson (CNI) a Agenda Nacional do Meio Ambiente para o
período 2007-2008 com 237 ações a serem priorizadas pelo SISNAMA, entre temas, programas e
projetos. Paulo Osório, conselheiro da entidade ambientalista Bicuda ecólogica, entendendo que
temas importantes para a gestão da Política Nacional não receberam maior consideração, requer vista.
7.8

MOÇÕES
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 Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de julho de 2006.
Matéria não apreciada em virtude da constatação de ausência de quorum.
Matéria discutida e aprovada com emendas
7.9

7.10 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
Exteriores-MRE, na 46ª Reunião Extraordinária, em 21 e 22 de fevereiro de 2006. Matéria retirada
da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de abril de 2006, pelo proponente,
para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada, com pedido de retirada de pauta da APROMAC. Matéria volta à Pauta na
próxima Plenária

7.11 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, em 11 e 12 de abril
de 2006, 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 da falta de quórum (verificação solicitada pelo representante do
Governo do Estado do Paraná).
7.12 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, em 11 e 12 de abril
de 2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.13 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, em 11 e 12 de abril
de 2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.14 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 Reunião Ordinária 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 Ordinária do CONAMA, em 11 e 12 de julho de
2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.15 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, em 11 e 12 de abril
de 2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.16 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, em 11 e 12 de abril
de 2006, pelo proponente, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

7.17 Processo nº 02000.001589/2006-92 – Moção a ser encaminhada ao Fundo Nacional do Meio AmbienteFNMA, convidando o diretor para, em 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.
7.18 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.
7.19 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 Ordinária, em 11 e 12 de julho de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.20 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.
7.21 Processo nº 02000.004766/2006-92 - Definição sobre a competência para a emissão de licenciamento
ambiental para projetos de maricultura em águas da União.
Interessado:Governo do Estado de Pernambuco
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.22 Processo nº 02000.004762/2006-12 - Requer maior discussão e participação da sociedade na decisão
de criação e implementação de unidade de conservação, reserva de fauna da Baia da Babitonga,
localizada no litoral norte do Estado de Santa Catarina.
Interessado:Governo do Estado de Santa Catarina
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
7.23 Processo nº 02000.004763/2006-59 - Criação e implementação de uma política nacional de Mercúrio
Interessado; Entidades Ambientalistas da Região Sul /APROMAC
Procedência: 84ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 29 e 30 de novembro de 2006
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
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Informes
Processo nº 02000.004576/2006-75 – Requerimento de informação sobre o processo de licenciamento
das UHEs Santo Antonio e Jirau, a serem instaladas no Rio Madeira, no Estado de Rondônia
Interessado: Luis Carlos Maretto – Entidade Ambientalista da Região Norte – KANINDÉ
No segundo dia, às 9h40 a reunião foi aberta com a apresentação do Diretor de Licenciamento do
IBAMA, Luiz Felipe, sobre o processo de licenciamento das UHEs Santo Antonio e Jirau. Foi
apresentado o histórico dos processos e das audiências públicas realizadas sendo informado que o
parecer
técnico
do
projeto
encontra-se
na
página
do
IBAMA
na
internet
(http://www.ibama.gov.br/licenciamento/). Os Conselheiros representantes da Sociedade Civil
solicitaram que o tema fosse debatido e novas questões foram levantadas colocando em dúvida o
mérito da obra.
Após discussão, a mesa acatou a continuação do debate na forma de um seminário a ser realizado em
outra data.
O Conselheiro representante do Estado do Mato Grosso solicitou para que os estudos contemplem
também a área Noroeste deste estado. A mesa informa que o Estado do Mato Grosso poderá requer
este pedido numa 2ª rodada de Audiências Públicas, já que isto não foi feito dentro do prazo
estabelecido.
A apresentação está disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/62563411/ApresentUHEsMadeira_LuisFelipeIBAMA.pdf
8.1

Processo no 02000.004575/2006-21 – Requerimento de informação sobre o Termo de Compromisso
Ambiental-TAC firmado entre o MPE de Rondônia e o Consórcio Furnas/Odebrecht para produzir
pareceres de especialistas independentes sobre o EIA/RIMA das Hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau
Interessado: Luis Carlos Maretto – Entidade Ambientalista da Região Norte – KANINDÉ
Houve a explanação do Ministério Público de Rondônia sobre o que existe no Poder Judiciário daquele
Estado. A Conselheira Zuleica, representante da APROMAC, deixou registrados questionamentos
sobre a empresa COBRAP. A mesa deliberou sobre encaminhar as perguntas e as respostas por e-mail
a todos os conselheiros, assim como disponibilizar o texto apresentado pelo Ministério Público nesta
Plenária.
8.2

Processo nº 02000.001101/2002-01 - Revisão da resolução CONAMA nº 09/93 que dispõe sobre
rerrefino de óleo lubrificante usado.
Interessado: CONAMA
Tramitação: Informe sobre os resultados da implementação da Resolução CONAMA nº 362/05,
conforme disposto no art. 9o desta Resolução.
Apresentação realizada por Fernanda Leite da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do
Meio Ambiente e de João Bosco Costa Dias, do IBAMA (tópico apresentado na tarde do primeiro dia
em função de dificuldades de agenda desses expositores).
8.3

9

Tribuna livre (15').
Tribuna não relaizada em função do encerramento da reunião.
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Encerramento.
Em função da constatação da falta de quorum a reunião foi encerrada às 17h30 do segundo dia.

