MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA

RESULTADOS DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAMA

Data/Horário: 18 e 19/09/2007 – 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
Às 10h15, constatada a existência de quorum, o Secretário Executivo do CONAMA, João Paulo Ribeiro
Capobianco, abriu a Sessão e saudou os presentes, justificando a ausência da Ministra Marina Silva, por
motivos de força maior. A seguir passou ao relato dos principais eventos que ocorreram nos últimos meses
de 2007, a saber:
- O Presidente Lula, na semana passada, assinou o ato de encaminhamento ao Congresso Nacional do
Projeto de Lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Novos dados sobre o desmatamento da Amazônia - PRODES indicam uma redução de 25% do
desmatamento no período de 1º de agosto de 2005 a 31 de julho de 2006. Dados da Análise do
Desmatamento em Tempo Real - DETER indicam uma redução significativa de desmatamento, com o
menor índice desde 1988.
- Ação integrada exemplar entre o IBAMA, o Instituto Chico Mendes e o Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal para combater o incêndio no Parque Nacional de Brasília. Registra-se ainda o aumento das
queimadas em vários parques como resultado da grande seca que assola o País. Grande parte está
ocorrendo em áreas de plantio, porém com fugas para alguns parques como o Parque Nacional da Tijuca, o
Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o Parque Nacional Rola Moça - MG, além do Parque
Nacional de Brasília.
- Ocorreu reunião no Rio de Janeiro, sob a coordenação do Governo brasileiro, com 21 representantes de
países, ministérios de meio ambiente e chancelarias, para reestruturação da ONU e reformulação da
governança ambiental internacional. O Brasil defendeu a proposta para o fortalecimento do PNUMA e a
criação de uma organização mundial para tratar do desenvolvimento sustentável e das negociações entre
os secretariados das convenções que discutem os graves problemas ambientais que afetam o planeta,
como as mudanças climáticas e a preservação da biodiversidade.
- Na Reunião do Protocolo de Montreal, será concedido ao Brasil um prêmio por se antecipar às metas de
redução dos gases de efeito estufa. Ao investir cerca de 82 milhões de dólares, o Brasil conseguiu uma
redução de 95,4 % no consumo desses gases, entre os quais se inclui o brometo de metila usado na
agricultura.
- O Secretário anunciou a eleição da Diretoria da ANAMMA, cumprimentando seus novos membros. A
Ministra conclamou a ANAMMA para discutir ações integradas para os próximos períodos.
- A ABEMA sediou recentemente reunião que tratou do tema das mudanças climáticas e da formulação da
Política e do Plano Nacional de Mudanças Climáticas.

2 Discussão e votação da Transcrição ipsis verbis da 85a Reunião Ordinária, realizada em 25 e 26 de
abril de 2007 e da 86ª Reunião Ordinária, realizada em 3 e 4 de julho de 2007
As atas ipsis verbis da 85ª e da 86ª Reuniões Ordinárias serão discutidas e votadas na próxima Reunião
Ordinária do CONAMA.
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Apresentação de novos Conselheiros.
O Diretor do DCONAMA, Nilo Diniz, fez a leitura dos nomes dos novos Conselheiros. A lista dos
Conselheiros empossados pode ser acessada através do link abaixo:

http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/Posse87aRO18e1909.pdf

4

Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
- Foi realizado nos dias 21 e 22 de agosto em Cuiabá o Seminário sobre ”Instrumentos Econômicos para
uma Gestão Ambiental Rural na Amazônia: desafios e oportunidades”, cujos resultados serão sistematizados
por uma Comissão, com propostas de encaminhamento para a Câmara Técnica de Economia e Meio
Ambiente.
- O DCONAMA apresentará ao CIPAM uma minuta de proposta de alteração do Regimento Interno, que será
discutida por um Grupo Assessor composto por dois representantes de cada segmento do CONAMA.
- A Diretora Adjunta do DCONAMA, Dominique Louette, apresentou os promotores, as parcerias e a
programação prevista para o Encontro Nacional de Colegiados Ambientais, a realizar-se nos dias 16 a 18 de
outubro de 2007, no Auditório PARLAMUNDI, da LBV, bem como os critérios para seleção dos conselhos
participantes.
- Anunciada uma mobilização coordenada pelo Ministério das Cidades, com a participação dos Ministérios do
Meio Ambiente e da Cultura "Na Cidade sem Meu Carro", a realizar-se no dia 22 de setembro de 2007.
- Ofício da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social e da Secretaria Geral da Presidência da
República solicita a indicação de 4 conselheiros do CONAMA para compor o Observatório da Eqüidade uma rede de diálogo sobre o processo de desenvolvimento do País e a promoção da eqüidade como critério
de análise e proposição de políticas públicas. Haverá um encontro de colegiados setoriais nacionais para
trabalhar estrategicamente o desenvolvimento, a realizar-se no dia 07 de novembro de 2007.
- Solicitado um minuto de silêncio pela morte de Antônio Conceição Reis, presidente do Grupo Nativos,
defensor da Lagoa do Abaeté, seqüestrado dia 10 de julho de 2007.

5 Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de retirada
de matérias.
5.1 Sistemática de apresentação de requerimentos de informação.
O Regimento é omisso com relação à apresentação dos requerimentos de informação. O CIPAM sugeriu
que, em termos transitórios, até que o Regimento seja revisado, todo requerimento de informação seja
submetido ao mesmo trâmite dos demais documentos e disponibilizado no site com 15 dias de antecedência
à sua votação.
Requerimentos encaminhados
- Leitura do Requerimento de Informação que solicita ao Governo de Minas Gerais informações sobre o
processo de licenciamento ambiental do Distrito Industrial de Jeceaba, em Áreas de Preservação
Permanente - APP, através da criação de nova hipótese de utilidade pública, não contemplada do Código
Florestal ou na Resolução CONAMA nº 369/06, uma vez que cabe apenas ao CONAMA a competência para
fixar novos casos de utilidade pública para fins de intervenção em APP.
- Aprovado o Pedido de Retirada de Pauta da Proposta de Resolução que dispõe sobre a gestão
compartilhada de Unidades de Conservação-UCs com OSCIPs, tendo em vista que a Proposta de Resolução
não foi apreciada em sua integridade na referida CT
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Ordem do Dia:

RESOLUÇÕES
6.1. 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 Civil, tendo como primeiro signatário a representação das Entidades
Ambientalistas da Região Sudeste – AMDA. Pedido de retorno à Câmara Técnica de origem na 86ª
Reunião Ordinária, em 3 e 4 de julho de 2007, pelo Presidente da CT Biodiversidade Fauna e
Recursos Pesqueiros para re-análise, uma vez que o relatório de pedido de vistas trouxe alterações
significativas de conteúdo.
Proposta de resolução aprovada com emendas
6.2. Proposta de Resolução que dispõe sobre a gestão compartilhada de Unidades de Conservação-UCs
com OSCIPs.
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. Pedido de
retorno à Câmara Técnica de origem na 86ª Reunião Ordinária, em 3 e 4 de julho de 2007 pelo
Presidente da CT Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas para re-análise, uma vez
que o relatório de pedido de vistas trouxe alterações significativas de conteúdo.
Processo retirado da Pauta, deve retornar na próxima Plenária.
6.3. 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
Tramitação: Pedido de vista na 86ª Reunião Ordinária, em 3 e 4 de julho de 2007, pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, IMARH - Entidades Ambientalistas da Região
Nordeste e o Governo do Estado de Minas Gerais.
Discussão não concluída em função do encerramento da reunião.

MULTAS
6.4. Processos de recursos de multas e outras penalidades impostas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA.
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir866/ProcessosMultasanalisados37aCIPAM.pdf
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
Tramitação: Pedido de vista solicitado na 85ª Reunião Extraordinária, em 25 e 26 de abril de 2007,
pelo Ministério de Minas e Energia-MME.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir872/ListProc.Multas38aCIPAM_3108.pdf
Procedência: 38ª reunião do CIPAM, em 31 de agosto de 2007
Objeto: Proposta de Decisão
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

RECOMENDAÇÃO
6.5. Recomendação aos órgãos do SISNAMA referente à Agenda Nacional do Meio Ambiente 2007-2009
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-MME.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

MOÇÕES
6.6. Moção que recomenda que o Estado Brasileiro, na figura da Petrobras, aplique os mesmos princípios
adotados pela legislação brasileira no que concerne às práticas de proteção ambiental no restante dos
países em que opera, quando estas forem menos restritivas,
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 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.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

6.7. Moção referente ao licenciamento ambiental das UHEs Mauá a serem instaladas no Rio Tibagi, no
Estado do Paraná
Processo no 02000.001014/2006-70 – Moção e pedido de informação sobre o licenciamento ambiental das
UHEs Mauá, a serem instaladas no Rio Tibagi, no Estado do Paraná.
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 em função do encerramento da reunião.
6.8. Moção dirigida ao Congresso Nacional que solicita a aprovação do Projeto de Lei PL 5974/05 visando a
dedução parcial do imposto de renda de doações feitas a entidades sem fins lucrativos para aplicação em
projetos destinados a promover o uso sustentável dos recursos natural e a preservação do meio ambiente.
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 em função do encerramento da reunião.
6.9. Moção que solicita a construção de espaço institucional para o funcionamento do CONAMA.
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 Educação-CNE/MEC.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.10. Moção que solicita definição sobre a competência para a emissão de licenciamento ambiental para
projetos de maricultura em águas da União.
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
Tramitação: Pedido de vista ao processo pelo Conselheiro Sérgio Aníbal, da Fundação Brasileira
para Conservação da Natureza- FBCN.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

6.11. Moção que solicita ao Supremo Tribunal Federal que julgue com urgência e favoravelmente a
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADFP) no 101 e que acabe com as liminares de
importações de pneus usados, em cumprimento integral ao painel da OMC.
Processo no 02000.001565/2007-14 – Proposta de moção a ser encaminhada ao Supremo Tribunal
Federal, solicitando que julgue com urgência e favoravelmente a Argüição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADFP) no 101 e que acabe com as liminares de importações de pneus usados, em
cumprimento integral ao painel da OMC.
Interessado: Zuleica Nycz - Entidades Ambientalistas da Região Sul - APROMAC
Procedência: 86ª Reunião Ordinária do CONAMA, em 3 e 4 de julho de 2007
Objeto: Proposta de Moção
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
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Informes
7.1 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
Pelo Ministério do Meio Ambiente, a apresentação foi feita pelo Técnico Carlos Alberto Santos, da
Secretaria de Qualidade Ambiental e Mudanças Climáticas, da Secretaria de Qualidade Ambiental e
Mudanças Climáticas, salientando a promoção de um curso de capacitação em gerenciamento de
qualidade do ar, que contou com a participação de especialistas, como o professor Paulo Saldíva, além de
outros da ABEMA, da CETESB e do MCT e onde estiveram presentes 24 estados, num total de 54
técnicos. Esta Secretaria do MMA consultou a ABEMA sobre o diagnóstico da capacidade técnicooperacional-laboratorial e sobre os equipamentos de controle da qualidade do ar dos estados. Os estados
estão providenciando estas informações que em breve serão disponibilizadas.
Pelo Ministério da Saúde, a apresentação foi feita pela técnica Ana Cristina Linhares, do Programa VIGIAR,
coordenado pela Secretaria de Vigilância Ambiental em Saúde. Foram apresentadas os desdobramentos
referentes ao requerimento das ONGs, as informações disponíveis e o trabalho relativo ao tema
desenvolvido pelo Ministério da Saúde.
A apresentação do MS está disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/ApresentQualidAR-MSaude.pdf
7.2 Apresentação da Lei de Saneamento, Lei no 11.224/07
Interessado: Ministério das Cidades
O Conselheiro Titular do Ministério das Cidades discorreu sobre o histórico do processo de construção da
Lei, sobre sua abrangência, sobre os conceitos de saneamento, seus princípios, competências dos órgãos
governamentais e os principais desafios a enfrentar.
A Minuta do Decreto que regulamenta a Lei será disponibilizada no site do CONAMA para as contribuições
dos conselheiros.
Por outro lado, foi informado que o Projeto de Lei sobre Resíduos Sólidos, encaminhado recentemente ao
Congresso Nacional, foi elaborado sem atritos ou sobreposições com a Lei de Saneamento. O Conselheiro
do Ministério das Cidades recomendou ao CONAMA elaborar uma moção objetiva para agilizar sua
aprovação junto ao Congresso.
O Titular do Governo de Minas Gerais informou que na reunião da ABEMA foi levantada uma questão
relacionada com o financiamento de projetos não sustentáveis de aterros sanitários pela CODEVASF, como
alerta ao MCidades.
A apresentação está disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/ApresentPoliticSaneam_MCidades.pdf

7.3 Processo nº 02000.001188/2007-13 – Requerimento de informação visando esclarecimento do
processo de conversão de multas junto ao IBAMA.
Interessado: Magno Neves Barbosa – Entidades Ambientalistas Região Sudeste – BICUDA, e outros
A Procuradora - Chefe do IBAMA, Andréa Vulcanis, dissertou sobre o tema, salientando a legalidade da
conversão de multas em prestação de serviços, à luz da Lei 8666/93. Segundo o Acórdão do TCU, as
multas são recursos privados, que ao invés de serem incorporados ao Tesouro Nacional, são serviços
ambientais por terceiros, o que implica, portanto, que não se aplique a Lei 8666/93.
A apresentação está disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/ApresentConversMulta.pdf
7.4 Processo nº 02000.001225/2007-93 – Requerimento de informação visando esclarecimento sobre o
arco rodoviário do Rio de Janeiro – BR 493.
Interessado: Magno Neves Barbosa – Entidades Ambientalistas Região Sudeste – BICUDA, e outros
Embora o requerimento tenha sido feito ao Ministério dos Transportes, a apresentação foi feita pelo
Governo do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que o licenciamento é competência estadual, ficando do MT
disponível para eventuais pedidos de esclarecimentos que surgissem.
O Subsecretário de Obras do Rio de Janeiro, Vicente Loureiro, apresentou os principais trechos do arco
rodoviário, seus problemas ambientais e as medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias adotadas.
A apresentação está disponível em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/ApresentARCORodv_GovRJ.pdf
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Tribuna livre
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Encerramento
Por solicitação do Conselheiro do Ministério Público Federal, Mário Gisi, foi feita a verificação e constatada
a ausência de quorum, resultando no encerramento da reunião às 16h45, do segundo dia.

