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Sumário Executivo
131ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 28 de novembro de 2018, a partir das 9h30
Local: Auditório nº 1, Edifício Sede do Ibama, Setor de Clubes Esportivos Norte
1. Abertura da reunião
A reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do MMA, Romeu Mendes do Carmo, que
justificou a ausência, naquele momento, do Ministro do Meio Ambiente, e proferiu o seguinte
discurso: http://www2.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/Conama%20balanco.pdf
O Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, compareceu posteriormente ao Plenário do
CONAMA e preferiu o seguinte pronunciamento:
EDSON DUARTE (Ministro do Estado do Meio Ambiente): Agradeceu a cada um dos
conselheiros pelo trabalho desenvolvido, tendo em vista que tal atribuição tem sido
fundamental para a consolidação da política nacional de meio ambiente. Ressaltou que tem se
dedicado bastante, dentro do Ministério do Meio Ambiente e das vinculadas, à construção do
diálogo e ao fortalecimento das relações federativas com os Estados e Municípios. Tal
interlocução tem sido importante para manter o Brasil como protagonista mundial em matéria
de meio ambiente. Afirmou que o país tem grande potencial para o crescimento e para a
formação e a consolidação desse novo modelo de desenvolvimento, tendo em vista que o
modelo antigo está levando o planeta a condições insustentáveis. Afirmou que o Brasil tem
autoridade e totais condições para realizar a Conferência do Clima. Ressaltou que o MMA
intensificou o combate ao desmatamento ilegal da Amazônia. Parabenizou o CONAMA pelo
trabalho democrático desenvolvido e afirmou estar esperançoso que o Brasil continuará
avançando no desenvolvimento sustentável.
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2. Apresentação dos Novos Conselheiros
A Diretora do DCONAMA, Adriana Mandarino, fez a apresentação dos novos conselheiros.
3. Tribuna Livre
O presidente da Mesa concedeu 3 minutos para cada conselheiro.
SRª. LISIANE BECKER (Instituto Mira-Serra) Reiterou o pedido de restauração do Fundo de
Proteção e Conservação da Mata Atlântica. Na oportunidade fez apelo para a assinatura dos
Decretos de criação ou de ampliação das unidades de conservação.
SR. DOMINGOS AILTON RIBEIRO DE CARVALHO (GERC) Agradeceu a reeleição do
GERC como entidade ambientalista no CONAMA. Alertou o Conselho para as possíveis alterações
da legislação relativa ao licenciamento ambiental, que visam flexibilizar a proteção ambiental.
Alertou também para o problema da extinção dos Jegues no Nordeste.
SRª. ZULEICA NYCZ (APROMAC) Agradeceu as ONGs da Região Sul por reelegerem a
Apromac para mais um mandato no CONAMA. Destacou a assinatura de um tratado internacional
ratificado pelo Brasil para o combate à poluição por mercúrio.
CARLOS ALBERTO HAILER BOCUHY (PROAM) Destacou a importância do papel da
sociedade civil no CONAMA de fiscalizar os atos do Poder Público. Nesse sentido, informou que a
PROAM foi reeleita para exercer novo mandato no CONAMA, com 80% dos votos da vaga
reservada à entidade de âmbito nacional. Solicitou a contribuição do MMA para a construção de
relatório a ser encaminhado à equipe de transição no sentido de ressaltar os anseios da sociedade
civil.
FRANCISCO RODRIGUES SOARES (FURPA) Agradeceu ao Senhor Ministro, Sarney Filho,
pela instituição do Comitê de Bacias do Rio Parnaíba. Por outro lado, demonstrou
descontentamento com a Agência Nacional de Água por não ter viabilizado políticas públicas
ligadas à Lei de Recursos Hídricos.
SR. RONALDO LUIZ REZENDE MALARD (Ponto Terra) Informou a respeito do
encerramento da participação da entidade no CONAMA após 4 anos de mandato. Destacou a
importância da gestão do Senhor Ministro Sarney Filho para o meio ambiente, principalmente, em
razão do diálogo realizado entre o poder público e a sociedade civil. Defendeu a aprovação de uma
Resolução efetiva para o combate à poluição veicular que tanto prejudica a saúde pública.
SR. FÁBIO CAMARGO FERREIRA (FNP) Requereu atenção especial para a aprovação da
Moção em desfavor de membro do Ministério Público.
SRª. REJANE PIERATTI (MMA) Informou que o MMA, em parceria com a ANAMMA,
promoveu a organização de lista de municípios que se destacaram na gestão ambiental, visando
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fomentar a implementação de públicas ambientais locais. Defendeu que tais municípios sejam polos
para a difusão de boas práticas e iniciativas ambientais.
SR. JOÃO GABRIEL REZENDE CORREA PIMENTA (FATMA/SC) Agradeceu pelos 6 anos
de sua participação no CONAMA tendo em vista estar encerrando seu mandato como representante
do Governo de Santa Catarina.
SR. RONEI ALVES DA SILVA (Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável)
Denunciou o decumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos no que toca ao fechamento
dos lixões e implantação dos aterros sanitários. Informou que o Lixão de Brasília continua
enterrando em torno de 6 mil toneladas de resíduos da construção civil porque nada foi feito para o
tratamento desse tipo de resíduo
4. Encaminhamentos da Secretaria Executiva
SRª. ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO (DCONAMA) Apresentou o calendário
das reuniões do CONAMA em 2019, que foi aprovado pelo Conselho:
•
•
•
•

132ª Reunião Ordinária - 27 e 28 de março;
133ª Reunião Ordinária - 26 e 27 de junho;
134ª Reunião Ordinária - 28 e 29 de agosto;
135ª Reunião Ordinária - 27 e 28 de novembro.

SRª. ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO (DCONAMA) Apresentou o Balanço de
Atividades do CONAMA em 2018”
SR. SIDARTA JORGE DE AZEREDO SOUTO (MMA) Apresentou o Balanço de Atividades
do Grupo Assessor em 2018
5. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência
A Proposta de Moção foi objeto de Impugnação apresentada pelas entidades ambientalistas:
FBCN, PROAM, Mira Serra, O Direito por um Planeta Verde, Fundação Zoobotânica de
Marabá, FURPA, GERC, APROMAC e RENCTAS. De acordo com o documento, a proposta
foi apresentada com falhas materiais e formais em relação à atribuição de “regime de urgência”.
Segundo as entidades impugnantes, além de não ser possível submeter o objeto da proposta ao
regime de urgência, a Moção foi apresentada desprovida das razões que fundamentam a célere
tramitação no CONAMA.
O Conselheiro do MMA e presidente da Mesa, Raimundo Deusdará, colocou em discussão a
impugnação apresentada, ocasião em que houve longo debate a respeito dos alegados vícios
formais e materiais da proposta, notadamente com relação à suposta falta de aprovação, na 58ª
RE, do regime de urgência.
Em razão da discussão, um dos subscritores da proposta, o representante do Governo de Santa
Catarina, João Pimenta, submeteu à Mesa, em nome de todos os proponentes, pedido de nova
votação do Requerimento de Urgência objeto do debate, no sentido de convalidar eventual vício
de procedimento apontado pelas impugnantes.
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Nesse sentido, o Presidente da Mesa colocou novamente em votação o Requerimento de
Urgência, que foi aprovado pelo Plenário, por maioria. Quanto ao mérito da matéria, a proposta
de Moção recebeu emenda dos proponentes no sentido de alterar os destinatários da Moção: ao
invés do Ministério do Meio Ambiente, a proposta passou a ter por destinatário o Conselho
Nacional do Ministério Público
Por fim, também subscreveram como proponentes da matéria a CNT, CNI, Governos dos
Estados de Rondônia, Roraima, Minas Gerais, Amazonas e Tocantins.

6. Ordem do Dia

6.1. Processo 02000.013410/2018-83 - Proposta de Resolução que estabelece as Fases L7 e
L8 do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE
para o controle das emissões de gases poluentes e de ruídos para veículos automotores leves
novos de uso rodoviário e dá outras providências.
Proponentes: MMA e IBAMA.
Procedência: 8ª Reunião Extraordinária da CTAJ - Dia 12/11/2018.
Resultado: Matéria aprovada com emendas.

6.2. Processo nº 02000.013412/2018-72 - Proposta de Resolução que estabelece a Fase
PROMOT M5 de exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e
Veículos similares - PROMOT para controle de emissões de gases poluentes e de ruído por
ciclomotores, motociclos e veículos similares novos e dá outras providências.
Proponentes: MMA e IBAMA.
Procedência: 8ª Reunião Extraordinária da CTAJ - Dia 12/11/2018.
Resultado: Matéria tramitando em regime de urgência. Aprovado pedido de vistas, nos
termos do art. 21 § 2º do RI, para os seguintes órgãos e entidades:
•
•
•
•
•
•
•

Confederação Nacional da Indústria – CNI;
Entidade Ambientalista PROAM;
Entidade Ambientalista APROMAC;
Entidade Ambientalista GERC;
Governo de Amazonas;
Ministério das Cidades; e
ANAMMA Nordeste.
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6.3. Processo nº 02000.017460/2018-30 - Proposta de Moção de apoio à independência dos
membros do CONAMA nas câmaras técnicas e pela soberania das decisões do Plenário.
Proponentes: ABEMA
Procedência: 58ª Reunião Extraordinária do CONAMA - Dia 30/10/2018.
Resultado: Matéria tramitando em regime de urgência, aprovado na 58ª RE do
CONAMA, em 30 de outubro de 2018, e ratificado nesta Plenária. Moção aprovada
com emendas.
5. Encerramento
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