MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE APOIO AO CONAMA

NOTA INFORMATIVA nº

/2015/DCONAMA/SECEX/MMA
Brasília/DF,

de maio de 2015.

ASSUNTO: Realização de Reunião entre entidades que
solicitaram vista ao Processo nº 02000.001299/2011-14,
sobre Revisão da Resolução CONAMA nº 307/2002,
durante a 117ª Reunião Ordinária do CONAMA.
1. DESTINATÁRIO
DConama
2. INTERESSADO
CONAMA
3. INFORMAÇÃO
3.1. Contextualização
3.1.1. No dia 30/04/2015 foi realizada reunião entre as entidades que
solicitaram vista ao Processo nº 02000.001299/2011-14, sobre Revisão da Resolução
CONAMA nº 307/2002, durante a 117ª Reunião Ordinária do CONAMA.
3.1.2. Cabe informar que o DConama realiza reunião entre os pareceristas
com o objetivo de esclarecer os pontos levantados nos do Pedidos de Vista, além de se
buscar o consenso quanto à proposta de revisão da resolução e, na impossibilidade
disso, busca-se conciliar as propostas de emendas que forem semelhantes em uma
proposta apenas, facilitando o processo de deliberação pelo Plenário do CONAMA.
3.1.3. A referida reunião contou com a participação do Instituto Guaicuy,
Mira-Serra, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, MMA, IBAMA
e CNI.
3.1.4. Participaram também da reunião representantes da ABRAFATI, do
Ministério da Saúde e a Senhora Zuleica Nycz, que contribuiu com a argumentação da
SODEMAP.
3.1.5. A reunião foi composta das seguintes etapas: a) procedimentos
adotados no Processo nº 02000.001299/2011-14; b) mérito da matéria; c) agrupamento
dos consensos e dissensos, com a construção de propostas de emendas a serem
apresentadas durante a Reunião Plenária.
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3.2. Resultado da Reunião
3.2.1. Instituto Guaicuy e Mira-Serra se posicionam pela rejeição do texto
base da proposta, com o arquivamento do processo.
3.2.2. CNI, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis,
MMA e IBAMA se posicionam pela aprovação do texto base da proposta.
3.2.3. Durante a reunião foi antecipada a proposta de emenda de
plenária que será encaminhada pelo MMA. Foi elaborada também proposta de emenda
de plenária a ser apresentada pelo Instituto Guaicuy e Mira-Serra, caso o texto base seja
aprovado.
3.2.4. Os pareceres dos Pedidos de Vista, assim como as emendas de
Plenária a serem apreciados pelos Conselheiros estão disponíveis no site do CONAMA,
nos documentos relativos à 118ª Reunião Ordinária do CONAMA.

___________________________
JOÃO HENRIQUE EVANGELISTA
Analista Ambiental

De acordo.
___________________________
ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO
Diretora Substituta

