MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA
RESULTADO DA 86ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAMA
Data: 03 e 04 de julho de 2007
Horário: das 09h00 às 18h00
Local: Auditório nº 1 do Edifício Sede do IBAMA – SCEN, Trecho 2 – Brasília/DF
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Abertura da Sessão
A reunião teve início às 10h20.
A Ministra Marina Silva iniciou a sessão saudando a todos os presentes e indicando os tópicos da
pauta a serem discutidos na terceira reunião Conama realizada em 2007.
A Ministra anunciou o lançamento do Relatório de Gestão do MMA durante o período de 2003 a
2006, no qual foram apresentadas as ações, medidas, projetos, programas e demais iniciativas que
traduzem a atuação do ministério nesses quatro anos.
Lembrou que o Conama possui, além da competência deliberativa, um papel consultivo e que por
esta razão fora aberta uma consulta à plenária para aprimoramento do Plano Plurianual (PPA), para
o exercício 2008-2011.
Em função da retirada da Ministra, devido a problemas de agenda, a Reunião passou a ser
presidiada pelo Conselheiro Titular do MMA, Hamilton Pereira da Silva.
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Discussão e votação da Transcrição ipsis verbis da 85a Reunião Ordinária, realizada em 25e 26 de
abril de 2007 e da 50ª reunião Extraordinária, realizada em 29 e 30 de maio de 2007
Clique Aqui
O Diretor do Departamento de apoio ao Conama, Nilo Diniz, esclareceu aos conselheiros que
somente a ata ipsis verbis da 50a reunião Extraordinária seria apreciada já que a ata da 85ª sofrera
atraso devido à problemas técnicos na gravação e estenotipia.
A ata ipsis verbis da 50a reunião Extraordinária foi aprovada sem alterações.
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Apresentação de novos Conselheiros
Quatorze novos conselheiros tomaram posse e receberam as boas vindas.
A lista dos Conselheiros empossados pode ser acessada através do link abaixo:
Clique Aqui
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Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
1 - Tendo em vista o tamanho dos documentos, 1) o parecer da AMDA sobre a resolução que
dispõe sobre a criação de espécies silvestres, 2) o parecer do MME sobre as multas à Petrobrás e
3) os anexos da moção da APROMAC sobre a atuação da Petrobrás no Equador, não foram
inseridos na pauta impressa. No entanto, foram disponibilizadas 3 cópias por segmento.
2 - Foi anunciada a nova data do Encontro Nacional de Colegiados Ambientais-ENCA para os dias
16 a 18 de outubro e da reunião de Cuiabá sobre ”Instrumentos Econômicos para uma Gestão
Ambiental Rural na Amazônia: desafios e oportunidades” para os dias 21 e 22 de agosto.
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3 - No que se refere a atuação das entidades nas CTs, foi esclarecido que o Art. 24 do Regimento
Interno estipula que “As CTs serão presididas por um de seus conselheiros titular ou suplente, e,
na ausência deste, por um vice-presidente...”. Sendo assim foi esclarecido que são conselheiros
titular e suplente da CTs os Conselheiros titular e suplente das entidades que conformam a CT.
Portanto, toda pessoa indicada para representar uma entidade e que não for o Conselheiro titular
ou suplente da entidade, será considerada representante da entidade na CT, seja ela conselheira
ou não. Neste caso, o representante não poderá assumir a presidência da CT.
4 - Foi anunciado o lançamento de livro “Os desafios da sustentabilidade: uma ruptura urgente” de
Fernando Almeida, às 18h30 daquele dia.
5 – Foi iniciada uma discussão sobre o rito de apresentação de requerimentos de informação. A
Secretaria Executiva do CONAMA sugeriu que estes requerimentos sejam encaminhados ao
CONAMA para serem disponibilizados no prazo regimental aos Conselheiros, ou que os
requerimentos apresentados em uma sessão fossem apreciados somente na reunião seguinte. Foi
acordado pelo plenário que, tendo em vista a complexidade do assunto, esta discussão seria
retomada na próxima reunião ordinária.
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Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de
retirada de matérias
1 - O Conselheiro titular representante do Ministério Público Federal, Mário José Gisi, solicitou a
inversão de pauta item do 7.4 para antes do item 7.1, devido a permanência de sua relatora apenas
no primeiro dia. Aprovada por unanimidade.
2 - O Conselheiro Cel. Inf Qema Marcondes José Tenório da Silva do Ministério da Defesa, atual
presidente interino da Câmara Técnica de Unidades de Conservação e demais Áreas Protegidas CTUC, solicitou a retirada de pauta e retorno para a Câmara Técnica da Proposta de Resolução que
dispõe sobre a gestão compartilhada de Unidade de Conservação com OSCIP (7.3).
3 - Foi encaminhado à mesa:
Moção
– Proposta de moção que solicita ao Supremo Tribunal Federal que julgue, com urgência e
favoravelmente, a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 101 e que
acabe com as liminares de importações de pneus usados, para que o Brasil possa cumprir
integralmente com a decisão do painel da OMC.
Requerimentos de informação
– Requer ao MMA, MTE, MDIC e MME/DNPM, IBAMA e IAP que informem a situação das
empresas produtoras e usuárias de amianto do Estado do Paraná, principalmente sobre o
cumprimento da Resolução CONAMA 348/2004, da Lei 9055/95 e Decreto 2350/97, do Anexo 12
da NR-15, sobre o tipo de amianto que vem sendo empregado, cadastros para uso e
importação, licenciamento ambiental das empresas produtoras de artefatos contendo amianto
e a existência de passivos ambientais relativos ao amianto no Estado do Paraná.
– Requer ao MME que justifique o descumprimento do art. 7o da Resolução CONAMA 362/2005,
informe quais ações pretende executar e em que prazos, para dar cumprimento ao referido
dispositivo
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Orientações estratégicas do Ministério do Meio Ambiente para o Plano Plurianual – PPA 2008-2011
- Consulta aos Conselheiros
A mesa convidou Maurício Ferreira Wanderley (DGE/MMA) para apresentar o PPA 2008-2011 do
ministério. Várias sugestões foram feitas pelos conselheiros. O MMA se comprometeu a avaliar as
sugestões.
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Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1.

(antigo 7.4) Proposta de Resolução que estabelece diretrizes gerais para definição e implementação
de indicadores de aplicação e cumprimento de normas ambientais
Processo no 02000.003276/2003-26 - Criação de Grupo de Trabalho ad hoc para a discussão e
desenvolvimento de indicadores de implementação da norma ambiental.
Interessado: Antônio Herman Vasconcellos e Benjamim – Associação Civil indicada pelo Presidente da
República - “O Direito por um Planeta Verde”, e outros
Procedência: 33a reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 8 e 9 de maio de 2007 e 8ª
Reunião da Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente, em 6 de março de 2007
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente
Devido à inversão de pauta, este item tornou-se o item 7.1.
A coordenadora do GT, Sílvia Cappelli, Promotora do Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul, e a relatora do GT, Maria do Carmo L. Bezerra indicada pela ABEMA,
apresentaram a matéria, seus antecedentes e metodologia.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o IMARH - Entidades Ambientalistas da
Região Nordeste e o Governo do Estado de Minas Gerais pediram vista ao processo.

7.2.

(antigo 7.1) 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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007.
pelo Ministério de Minas e Energia e pelas entidades da Sociedade Civil, tendo como primeiro
signatário a representação das Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – IMARH.

Resolução aprovada com emendas
7.3.

(antigo 7.2) 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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007.
pelas Entidades da Sociedade Sociedade Civil, tendo como primeiro signatário a representação
das Entidades Ambientalistas da Região Sudeste – AMDA.
Após acordo entre as partes, para que as emendas sugeridas no relatório de pedido de vista da
AMDA sejam discutidas a fundo para busca de consenso na consolidação do texto final da
minuta, o Processo foi retirado de pauta pelo Conselheiro Paulo Nogueira Neto da ADEMA-SP,
presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros-CTBio, para
retornar à Câmara Técnica.

3

7.4.

(antigo 7.3) 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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007.
pelas Entidades Ambientalistas da Região Nordeste - GERC e pelo Ministério da Justiça.
Retirada de pauta pelo presidente interino da Câmara Técnica de Unidades de Conservação e
demais Áreas Protegidas -CTUC, Conselheiro Cel. Inf Qema Marcondes José Tenório da Silva do
Ministério da Defesa, para retornar à Câmara Técnica.

MULTAS
7.5.

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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007.
pelo Ministério de Minas e Energia.
Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.

RECOMENDAÇÃO
7.6. 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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007.
pelo Ministério de Minas e Energia.
Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.
MOÇÕES
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 e
da 50a Reunião Extraordinária do CONAMA, em 29 e 30 de maio de 2007, para ser apreciada em
próxima Reunião do CONAMA.

7.7.

Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.
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7.8. 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: Foi solicitado que o IAP, IBAMA e Ministério Público Federal apresentem as suas
considerações sobre a matéria. Matéria retirada da pauta da 81a Reunião Ordinária do CONAMA,
em 11 e 12 de abril de 2006, e da 50a Reunião Extraordinária do CONAMA, em 29 e 30 de maio
de 2007, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.
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. Foi apresentado um substitutivo na 82ª Reunião Ordinária, em 30 e 31
de maio de 2006. Proposta retirada de pauta pela proponente durante a 50a Reunião
Extraordinária do CONAMA, em 29 e 30 de maio de 2007, para ser apreciada em próxima
Reunião do CONAMA.
Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.

7.9.

7.10. 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
Tramitação: Proposta retirada de pauta pela proponente durante a 50a Reunião Extraordinária do
CONAMA, em 29 e 30 de maio de 2007, para ser apreciada em próxima Reunião do CONAMA,
após verificação das condições de uso do espaço do Conselho Nacional de EducaçãoCNE/MEC.
Matéria não apreciada devido ao encerramento da reunião.
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Informes
8.1

Processo no 02000.004573/2006-31 – 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.
Interessado: Zuleica Nycz – Entidades Ambientalistas Região Sul – APROMAC, e outros
Tendo em vista a massa e complexidade da informação solicitada no requerimento de
informação, os Ministérios citados solicitaram que o informe pudesse ser dado na próxima
reunião plenária do CONAMA. Aprovado pelo Plenário.

8.2

Processo no 02000.000739/2007-21 - Questionamento sobre a legalidade da pavimentação da BR
163.
Miguel Mazella do Ministério dos Transportes e Dilma do MMA relataram o andamento do
licenciamento da rodovia BR-163.
Interessado: Lamberto Wis – Entidades Ambientalistas Região Centroeste – OCA BRASIL, e outros
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8.3

Processo nº 02000.001589/2006-92 – Moção a ser encaminhada ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente-FNMA, convidando o diretor para, em reunião Plenária do CONAMA, apresentar relatório
das atividades desenvolvidas – transformado em requerimento de informação.
Interessado: José Miguel da Silva – Entidades Ambientalistas Região Sudeste – APEDEMA/RJ, e
outros
Elias de Paula de Araújo, Diretor do FNMA, apresentou as ações e financiamentos realizados
pelo Fundo no período de 2000-2003. Ficou evidenciado um aumento significativo de projetos
financiados nas regiões Norte e Nordeste e a existência de fontes de recursos oriundos de
outros Ministérios para o funcionamento do FNMA. O Diretor mencionou o objetivo do FNMA de
criar um sistema único de fomento com a gestão descentralizada dos recursos.

9

8.4

Informe sobre o III CNMA
Interessado: Ministério do Meio Ambiente
Geraldo Vitor de Abreu do MMA apresentou as diretrizes do Ministério e o histórico das
Conferências Nacionais de Meio Ambiente, tanto adultas quanto infantis. Indicou que o objetivo
desta terceira edição é contribuir com o plano Nacional de Mudanças Climáticas, com
expectativa de participação de 100 mil pessoas de todo o país.

8.5

Informe da CNI sobre a I Conferência da Indústria para o Meio Ambiente, que discutiu
estratégias de gestão bem como a padronização de alguns termos ambientais no setor.

8.6

Informe Marcos Otávio Bezerra Prates , Conselheiro do MDIC, de sobre o lançamento em 17
de julho do Ano Nacional do Desenvolvimento Limpo

Tribuna livre (15').
Assinatura entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Fundação SOS
Mata Atlântica do Termo de cooperação operacional e financeira para a gestão e implementação da
Reserva Biológica Marinha Atol das Rocas.
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Encerramento.
A reunião foi encerrada às 17:40 do dia 4 de julho de 2007, quando foi verificada a falta de quorum.

