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Sumário Executivo
133ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 17 de setembro de 2019, às 09:30 horas
Local: Auditório nº 1, Edifício Sede do Ibama, Setor de Clubes Esportivos Norte, Brasília-DF

1. Abertura da reunião pelo Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente
A reunião foi aberta pelo Presidente do CONAMA, Ministro do Estado do Meio Ambiente, Ricardo
de Aquino Salles, que agradeceu a presença de todos os conselheiros e conselheiras presentes nesta
reunião do Colegiado.
2. Posse dos Novos Conselheiros
O Senhor Ministro solicitou que a Diretora do DCONAMA, Jazette Renata, fizesse a leitura dos
nomes dos novos conselheiros.
Após a leitura, o Senhor Ministro Ricardo Salles declarou posse, para o mandato de um ano, dos
Conselheiros representantes dos Governos Estaduais das cinco Regiões Geográficas do País, dos
Governos Municipais, das Entidades Ambientalistas e das Entidades Empresariais, nos termos dos
parágrafos 8º e 10º, do Art. 5º do Decreto nº 99.274/90, e item 7 do Edital nº 1, que regulamentou
os sorteios para escolha desses representantes.
3. Aprovação da transcrição ipsis verbis da 132ª Reunião Ordinária, de 24 de abril de 2019, e da 60ª
Reunião Extraordinária, de 17 de julho de 2019
Transcrições aprovadas por unanimidade.
4. Tribuna Livre
Monique Barreto Galvão (Associação Rare do Brasil): relatou um breve histórico da atuação da
Associação Rare do Brasil e expressou que a entidade aceitou o desafio de participar do Conama por
considerar este colegiado um importante espaço de vigilância, discussão e tomada de decisão em
defesa de uma agenda ambiental sustentável;
Carcius Azevedo dos Santos (Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico): citou a
importância dos profissionais que atuam na Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico
movidos pelo sentimento participativo da sociedade na busca de um desenvolvimento com
sustentabilidade. Fez um breve histórico da atuação da Associação principalmente em ações voltadas
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na preservação de áreas relevantes dos biomas brasileiros, no reconhecimento da importância dos
povos e comunidades tradicionais e a valorização daqueles que conciliam a produção agropecuária
com preservação do meio ambiente. Expressou que a Associação Novo Encanto aceitou participar do
CONAMA com o objetivo de contribuir na manutenção e aperfeiçoamento das leis que regem
princípios de conservação/preservação ambiental;
Luciano Silva Galeno (Comissão Ilha Ativa): falou do enorme desafio de estar no CONAMA e da
importância e responsabilidade da atuação dos conselheiros deste colegiado com ênfase numa visão
de SISNAMA. Informou que o Brasil vive atualmente uma crise significativa no que se refere as
queimadas que atinge vários biomas, que requer uma maior atenção e cuidado. Relatou um breve
histórico da atuação da entidade Comissão Ilha Ativa e a preocupação com a pauta ambiental
brasileira, principalmente no que se refere a flexibilização e mudanças no Código Florestal e no
Licenciamento Ambiental Brasileiro tramitando no legislativo federal. Expressou ao Presidente da
Mesa a preocupação com o IBAMA e o ICMBio, afirmando que essas autarquias estão fragilizadas
com a pauta ambiental em curso e necessitam de maior atenção;
Renato Jayme da Silva (Secretário do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Tocantins): comunicou
que representa os Estados da Amazônia e pediu para que todos os temas discutidos no CONAMA
envolvam a realidade das pontas. Faz um alerta sobre a situação do Rio Javaé, pertencente a bacia
hidrográfica do Formoso Araguaia, onde aconteceu um dos maiores crimes ambientais desde 1982,
havendo a necessidade da realização do desassoreamento para recuperar a bacia e que somente os
Estados não conseguem realizar este trabalho. Informou sobre o importante projeto denominado
“Pátria Amada Mirim”, que visa a formação de uma nova geração com um pensamento na educação
ambiental.
5. Encaminhamentos da Secretaria Executiva do CONAMA
Foi apresentado à Mesa Requerimento de Urgência, nos termos do art. 18, §3º do Regimento
Interno do Conama, para inclusão da Proposta de Revisão do Regimento Interno do CONAMA na
pauta da 133ª RO, tendo em vista as alterações ocorridas no Conselho com a edição do Decreto
nº 9.806, de 28 de maio de 2019.
O requerimento, subscrito por 8 conselheiros, foi aprovado.
6. Ordem do Dia
O Presidente da Mesa solicitou que o Secretário de Qualidade Ambiental, André Luiz Felisberto
França, fizesse a leitura da íntegra do texto da proposta de Regimento Interno.
Após a leitura, o Presidente abriu espaço aos conselheiros para discussão do documento. Foram
apresentadas as seguintes propostas: realização de um estudo sobre um melhor processo para
escolha dos conselheiros da sociedade civil (Carcius Azevedo dos Santos); disponibilização de
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documento mostrando as alterações realizadas no Regimento Interno para facilitar a visualização e
discussão (Luciano Silva Galeno).
Tendo em vista a necessidade de análise, pelos conselheiros, do texto apresentado, o Plenário
adiou, para a próxima reunião, a discussão da proposta do Regimento Interno.
7. Encerramento
O Presidente da Mesa encerrou a reunião e comunicou que ficou consignada uma Reunião
Extraordinária para discussão e deliberação da proposta de Regimento Interno do Conama.
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