Ministério do Meio Ambiente
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Resultado da 88ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 27 e 28 de novembro de 2007
Horário: das 09h00 às 18h00
Local: Auditório nº 1 do Edifício Sede do IBAMA – SCEN, Trecho 2 - Brasília/DF
1. Abertura da Sessão
Verificado o quorum, a reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do MMA, João Paulo
Ribeiro Capobianco, às 10h50min. O Secretário Executivo justificou a ausência da Ministra, em
função da sua convocação pelo Presidente da República para a cerimônia de lançamento do
Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008, do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (Pnud), no Palácio do Planalto.
O Secretário Executivo fez um relato das Atividades do CONAMA durante o ano de 2007.
Destacou cinco resoluções, das sete aprovadas até a plenária de setembro: as resoluções que
definem vegetação primária e secundária de regeneração de Mata Atlântica em Minas Gerais e na
Paraíba, a resolução que convalidou as 16 resoluções anteriores do Conama que definem os
estágios sucessionais da Mata Atlântica nos demais estados brasileiros; a resolução que dispõe
sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de
petróleo e gás natural, e a resolução que estabelece os critérios para a determinação de espécies
silvestres a serem criadas e comercializadas como animais de estimação. Além disso, destacou a
promoção do debate sobre mudanças climáticas ocorrido em maio no Rio de Janeiro oferecendo
informações sobre o tema aos conselheiros. Mencionou o Seminário realizado em Cuiabá sobre
instrumentos econômicos na Amazônia, realizado em agosto. Elogiou o Encontro Nacional de
Colegiados Ambientais que buscou uma integração entre o Sisnama e o Singreh. Deste encontro
resultou a implementação do Cadastro de colegiados ambientais do País bem como a Rede
Nacional de Colegiados Ambientais – RENCA.
Informou a instalação próxima do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Preservação e
Restauração de APPs (Áreas de Preservação Permanente) que vai preparar a campanha nacional
“Vamos Cuidar das APPs” e propor estratégias e instrumentos para monitoramento e incentivo à
restauração de APPs em todo o país.
Falou também dos avanços na área ambiental ocorridos neste ano, como a consolidação da
nova estrutura do MMA e IBAMA, bem como do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade em fase de implementação, fazendo um agradecimento àqueles que contribuíram
para isso fosse possível, em especial ao Dr. Paulo Nogueira Neto. Destacou a criação de uma
Secretaria específica para articulação institucional e cidadania ambiental, o papel relevante da
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Extrativismo nas discussões do Zoneamento Ecológico
Econômico e do Biodiesel, a criação da Secretaria de Mudanças Climáticas, conduzida por Thelma
Krug, membro do IPCC, instituição ganhadora do Prêmio Nobel .
Destacou os avanços por parte do governo e da sociedade na questão das Mudanças
Climáticas, como a publicação do Decreto 6263, que institui o Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima, que define a Conferência Nacional do Meio Ambiente como um dos principais
fóruns de discussão sobre o tema, e o encaminhamento do Projeto de Lei instituindo a Política
Nacional de Mudanças Climáticas, que se preocupará com a mitigação e adaptação aos impactos
causados pelas alterações no clima global, com o estímulo à produção científica e com a
comunicação com a sociedade.
Lembrou a redução dos índices de desmatamento na Amazônia, destacando que essa redução
se dá paralela ao crescimento econômico e que essa redução implica na redução das emissões de
CO2. Informou que o Brasil pleiteará na Conferência das Partes do Protocolo de Quioto que os
países que conservarem suas florestas recebam auxílios financeiros dos países desenvolvidos.
Anunciou a III Conferência Nacional do Meio Ambiente a ser realizada em maio.
Destacou ainda o projeto de Lei de Acesso a Recursos Genéticos, que foi posto em Consulta
Pública pela Casa Civil:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consulta_publica/consulta_andamento.htm
Foi informado, em nota, o falecimento de Jorge Terena, grande ativista que batalhou pelo
direito dos Indígenas e disse que a melhor homenagem é a tramitação e aprovação no Congresso
Nacional do Estatuto das Sociedades Indígenas, que há 16 anos se encontra naquela casa.

Finalizando,
anunciou
os
laureados
com
o
Prêmio
Chico
http://www.mma.gov.br/estruturas/sca/_arquivos/261107relacao_premiados_pcm.pdf.

Mendes

2. Discussão e votação das Transcrições ipsis verbis da 85a Reunião Ordinária, realizada em 25 e 26
de abril de 2007, da 86ª Reunião Ordinária, realizada em 3 e 4 de julho de 2007, e da 87ª reunião
Ordinária, realizada em 18 e 19 de setembro de 2007
As transcrições foram aprovadas sem alterações.
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir865/Transc-Result85RO25e260407.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir866/Transc86RO03e040707.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir867/Transc87aRO18e19set07.pdf

3. 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 no link abaixo:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir868/Posse88aRO27e28nov07.pdf

4. Informes da Secretaria-Executiva do CONAMA
O Diretor do DCONAMA, Nilo Diniz, fez os seguintes informes:
- Realização do Encontro Nacional de Colegiados Ambientais, cujo relatório será publicado em
janeiro/2008
- A instalação da Comissão Permanente de Articulação entre CONAMA e CNRH, que deverá
ocorrer nos próximos dias.
- A instalação do GT Interministerial Restauração e Recuperação de Áreas de Preservação
Permanente-APPs.
- A distribuição de questionário de avaliação do CONAMA.- O lançamento de publicação da
CEPAL/ONU sobre indicadores de aplicação e cumprimento da norma ambiental.
A mesa propôs que a Tribuna Livre (ítem 8.), prevista pelo regimento no final da pauta, voltasse a
figurar no início da reunião para assegurar um espaço em que os Conselheiros pudessem dar
informações relevantes ao Plenário. A proposta foi aprovada. Nas plenárias, serão portanto
dedicados 15 minutos para a Tribuna Livre, logo após os informes da Secretaria Executiva,
possibilitando a realização de intervenções de até três minutos cada.

5. Apresentação à mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de
retirada de matérias
Foi apresentado requerimento, encabeçado pelo MMA, solicitando regime urgência na apreciação
pelo Plenário do Processo 02000.000683/2007-13 que trata da Revisão da Resolução CONAMA nº
293/2001, que dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes
de poluição por óleo originados em portos organizados, instalações portuárias ou terminais,
dutos, plataformas, bem como suas respectivas instalações de apoio, e orienta a sua elaboração.
Requerimento aprovado. O requerimento foi aprovado. O processo deverá, portanto, tramitar em
regime de urgência na CTAJ, para fazer parte da pauta da próxima reunião plenária.
Foi solicitada pelo representante do Governo do Acre a inversão de pauta para apreciação da
Recomendação relativa ao ZEE do Acre antes da Recomendação que trata da Agenda Nacional do
Meio Ambienta. A solicitação foi aprovada, passando o item 6.7 para 6.6, e vice e versa
Por meio de documento escrito encaminhado ao CONAMA, o Presidente da CT Economia e Meio
Ambiente solicitou a retirada de pauta da Proposta de Resolução que estabelece diretrizes gerais
para definição e implementação de indicadores de aplicação e cumprimento de normas
ambientais. Com base no Art. 15 do Regimento Interno do CONAMA, a matéria foi retirada de
pauta.
Foi apresentada proposta de Moção encabeçada por Paulo Klinkert Maluhy, da OCA Brasil,
solicitando ao Órgão Ambiental do Estado de Goiás esclarecimentos sobre o licenciamento
ambiental e a responsabilidade do favorecido que implantou rede elétrica em parte da RPPN Cara
Preta, no município de Alto Paraíso, em área contígua ao Parque Nacional da Chapada dos
Veadeiros.

Requerimentos de Informação:
5.1. Processo no 02000.002193/2007-43 - Requerimento de informação sobre o licenciamento Ambiental
do Distrito Industrial de Jeceaba.
Interessado: Cristina Chiodi – Entidades Ambientalistas Região Sudeste – AMDA, e outros
Encaminhamento: Requerimento de informação apresentado na 87a Reunião Ordinária, encaminhado
para análise do Plenário, quanto ao seu teor e inclusão na Pauta da próxima Reunião
O requerimento foi submetido ao Plenário e aprovado com pequenas alterações. Com isso a
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais será convidada a
fazer apresentação sobre o assunto na próxima Plenária, assim como apresentar relatório por
escrito.

6. Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
6.1.
Proposta de Resolução que institui o calendário das Reuniões Ordinárias do CONAMA para o ano
de 2008
Processo no 02000.002658/2007-66 - Institui o calendário das Reuniões Ordinárias do CONAMA para o
ano de 2008
Interessado: CONAMA
Matéria aprovada com emenda: a data da 89ª reunião ordinária do mês de março foi alterada dos
dias 18 e 19 para os dias 11 e 12, para evitar a semana santa.
A Representante da ANAMMA Sudeste destacou a importância do calendário de reuniões
ordinárias ser respeitado pelo MMA, para que não haja sobreposição de reuniões como o ocorrido
nesta 88ª RO, onde a reunião do Conama coincidiu com a 3ª Conferência Nacional das Cidades e
com o II Encontro Nacional das Comissões Técnicas Tripartites Estaduais.
6.2 . Proposta de Resolução que dispõe sobre a gestão compartilhada de Unidades de ConservaçãoUCs 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: 12a Câmara Técnica de Unidades de Conservação e Demais Áreas Protegidas, em 1 de
outubro de 2007 e 37a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro 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. Matéria não
apreciada durante a 87a Reunião Ordinária, em 18 e 19 de setembro de 2007, por não ter sido
apreciada pela CT de Assuntos Jurídicos. Apreciada na 37a reunião da Câmara Técnica de
Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro de 2007, que decidiu encaminhar a matéria para a 88a
Reunião Plenária para apreciação da sua admissibilidade e da competência do CONAMA para
editar a matéria por meio de Resolução.
Foi feito relato da matéria pela Presidente da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos - CTAJ,
Andréa Vulcanis, e após discussão da matéria, o Plenário decidiu que o processo retornará para a
CTAJ para um parecer conclusivo, devendo retornar na próxima Plenária.
A Mesa sugeriu que a CTAJ convidasse algumas entidades que se manifestaram, para uma
reunião ampliada.
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: 8ª Reunião da Câmara Técnica de Economia e Meio Ambiente, em 6 de março de 2007 e
33a reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 8 e 9 de maio de 2007 e
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. Matéria não apreciada durante a 87a Reunião
Ordinária, em 18 e 19 de setembro de 2007, por encerramento da reunião. Matéria apreciada no
Grupo de Sistematização que reuniu os conselheiros que solicitaram vistas ao processo, e outros
membros interessados no tema, em 7 de novembro de 2007.
Matéria Retirada de pauta por solicitação do Presidente da CT de Economia e Meio Ambiente, volta
à discussão na próxima Reunião do Conselho.
6.4. Proposta de Resolução que altera o art. 34 da Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de
2005, referente a condições e padrões de lançamento de efluentes.
Processo nº 02000.003673/2005-60 – Grupo de Trabalho para atualização dos padrões de lançamento de
efluentes constantes das tabelas da Resolução CONAMA 357/2005.
Interessado: CONAMA
Procedência: 24ª Reunião da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental, em 26 e 27 de
setembro de 2007 e 37a reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro de
2007.
Objeto: Proposta de Resolução
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental
Foi feito o relato da matéria pelo Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade
Ambiental, Volney Zanardi. Foi requerida vista da matéria pelas seguintes instituições:
Confederação Nacional dos Transportes – CNT, Entidades Ambientalistas de Âmbito
Nacional/VIDAGUA, Ministério de Minas e Energia - MME, Agência Nacional de Águas – ANA,
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária – ABES e Entidades Ambientalistas da Região
Sul/APROMAC
MULTAS
6.5 . 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 nas 86a e 87a Reuniões Ordinárias
por encerramento das reuniões.
O Plenário acompanhou o posicionamento da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, pelo
improvimento do recurso e manutenção do auto de infração
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
Tramitação: Matéria não apreciada durante a 87a Reunião Ordinária por encerramento das reuniões.
O Plenário acompanhou o posicionamento da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, pelo
improvimento do recurso e manutenção do auto de infração.

RECOMENDAÇÔES
6.6. Recomendação aos órgãos do SISNAMA referente à Agenda Nacional do Meio Ambiente 2007-2008
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 Representante das Entidades Ambientalistas da Região Sudeste/ Bicuda Ecológica. Matéria
não apreciada durante as 86a e 87a Reuniões Ordinárias por encerramento das reuniões.
Matéria aprovada, com sugestão de pequenas correções. O Plenário também recomendou que na
Revisão do Regimento Interno seja discutida a questão da Agenda Nacional do Meio Ambiente.
6.7. Proposta de Recomendação que recomenda ao Poder Executivo Federal autorizar a redução, para
fins de recomposição, da reserva legal dos imóveis situados na Zona I, definida na Lei estadual no 1.904,
de 5 de junho de 2007, do Estado do Acre.
Processo no 02000.002090/2007-83 – Produtos da Fase II do Zoneamento Ecológico – Econômico do
Estado do Acre, Volume I.
Interessado: Estado do Acre
Procedência: reunião conjunta entre a 18ª reunião da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas, em
7 e 8 de novembro de 2007 e a 37a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 7 e 8 de novembro de
2007
Objeto: Proposta de Recomendação
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas
Matéria aprovada sem emendas.
MOÇÕES
Foi aprovada proposta de Moção, apresentada pela Associação Nacional de Órgãos Municipais de
Meio Ambiente – ANAMMA manifestando repúdio ao item Licença Urbanística e Ambiental
Integrada, constante do substitutivo ao Projeto de Lei que trata do parcelamento do solo urbano,
PL 3057/2000 e apensos, aprovado pela Comissão Mista do Congresso Nacional. A proposta não
constava da pauta e foi apresentada com base no § 3o, do Art. 14 do Regimento Interno do
CONAMA, que permite que, em casos excepcionais, em que haja a necessidade de manifestação
urgente do Conselho, seja requerida a análise a matéria. Com isso, a matéria foi apreciada e
aprovada pelo Plenário.
6.8. Moção que recomenda que o Estado Brasileiro, na figura da Petrobrás, 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
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. Matéria não apreciada durante as 86a e 87a Reuniões Ordinárias, por
encerramento das reuniões.
Matéria discutida, mas constatada a ausência de quorum no momento da votação nominal, foi
encerrada a reunião . A matéria voltará a ser pautada na próxima Plenária.
6.9. 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 durante as 86a e
87a Reuniões Ordinárias, por encerramento das reuniões.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.10. 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 durante as 86a e 87a Reuniões Ordinárias, por encerramento das reuniões.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.11. 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 durante as 86a e 87a Reuniões Ordinárias, por encerramento das reuniões.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.12 . 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, durante a 50a Reunião Extraordinária, em 29 e 30 de maio
de 2007. Matéria não apreciada durante a 86a Reunião Ordinária, por encerramento da reunião.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.
6.13. 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
Tramitação: Matéria não apreciada durante a 87a Reunião Ordinária, por encerramento da reunião.
Matéria não apreciada em função do encerramento da reunião.

7. Informes
7.1. Processo no 02000.001014/2006-70 – Moção e requerimento de informação sobre o processo de
licenciamento ambiental das UHE de Mauá a serem instaladas no Rio Tibagi, no Estado do Paraná.
Interessado: Zuleica Nycz – Entidades Ambientalistas Região Sul – APROMAC, e outros
Segundo acordo do plenário, o informe deveria ser dado no momento da discussão da proposta
de moção sobre o mesmo assunto (item 6.9), ou imediatamente antes do encerramento da reunião,
caso não se chegasse a esta moção. No entanto, como o item não foi apreciado em função do
encerramento da reunião, e a interessada concordou em deixar para próxima reunião, o informe
não foi dado.
7.2. Processo no 02000.001564/2007-70 - Requerimento de informação ao MMA, MTE, MDIC,
MME/DNPM, IBAMA e IAP para que informem sobre a situação das empresas produtoras e usuárias de
amianto no Estado do Paraná, principalmente sobre o cumprimento da Resolução CONAMA no 348/2004,
da Lei no 9.055/95, do anexo 12 da NR-15 e outras informações técnicas.
Interessado: Zuleica Nycz – Entidades Ambientalistas Região Sul – APROMAC, e outros
Este informe foi apresentado na manhã do segundo dia.
Foram feitas as seguintes apresentações:
− apresentação conjunta MMA e IBAMA, pela Drª Zilda Veloso.
− apresentação do MTE, por Pedro Ernesto Triches Júnior, da Secretaria de Inspeção do
Trabalho.
− apresentação do MDIC, por Antonio Juliani, da Secretaria de Comercio Exterior.
− apresentação do DNPM/MME, pelo Diretor Geral Adjunto do DNPM, João César de Freitas
Pinheiro.
As apresentações do IBAMA/MMA e do DNPM/MME estão disponíveis em:
http://www.mma.gov.br/port/conama/processo.cfm?processo=02000.001564/2007-70

8. Tribuna livre
A Tribuna Livre, conforme decisão tomada no início da reunião, foi realizada após os informes da
Secretaria-Executiva.
Fizeram uso da tribuna:
Rosalvo de Oliveira Júnior, do Ministério da Integração Nacional - MI, que falou de Seminário
sobre a transposição do Rio São Francisco realizado pelo MI, do Colóquio Brasil – Comunidade Européia
sobre desenvolvimento sustentável e da Proposta da CONABIO sobre elaboração de diretrizes para uso
sustentável da biodiversidade;
Paulo Klinkert Maluhy, da OCA Brasil, denunciou a invasão da RPPN Cara Preta em área contígua
ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros por empreiteiros para realizar ampliação de rede de
transmissão de energia elétrica, causando grandes danos ao meio ambiente;
Joaquim Correa de Souza Belo, representante das Populações Tradicionais, relatou o
desaparecimento de João Batista, ambientalista, criador da reserva de Jutaí, no Amazonas e que
atualmente lutava contra à biopirataria e tráfego de peixes ornamentais. A esse respeito o SecretárioExecutivo, J.P.R. Capobianco, pediu que fosse encaminhado expediente para contato junto ao Ministério
da Justiça e Polícia Federal.
Cândido Requião, do GERC, manifestou sua preocupação com Política Ambiental do Estado da
Bahia, no caso de grandes empreendimentos imobiliários no litoral norte do Estado e da exploração de
chumbo em Santo Amaro, lamentando o silêncio do governo estadual em relação a essas duas questões.

9. Encerramento
No momento da votação do item 6.8, foi solicitada votação nominal e constatada a falta de
quorum. Dessa forma, a reunião foi encerrada por volta das 13 horas do segundo dia.

