Ministério do Meio Ambiente
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Resultado da 94ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 27 de maio de 2009
Horário: das 09h00 às 18h00
Local: Auditório nº 1 do Edifício Sede do IBAMA – SCEN, Trecho 2 - Brasília/DF

1. Abertura da Reunião pelo Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc
O Presidente do CONAMA, Ministro Carlos Minc, iniciou os trabalhos dando boas vindas a todos os
representantes dos setores que compõem o Conselho. Disse ao Plenário que verificou, durante a
discussão do PL 12 que visa regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal, que há uma tentativa
muito grande de diminuir os poderes do CONAMA. Segundo ele, alguns parlamentares entendem que
este Conselho usurpa competências do Congresso Nacional e que o CONAMA deve reagir contrário a
esse entendimento. Disse que se compromete a tornar a composição do CONAMA mais equitativa,
aumentando a participação das ONGs e do setor produtivo, que considera sub-representados.
Inicialmente, o ministro disse que completa um ano de gestão e fez um balanço de seus trabalhos, com
as principais realizações do Ministério neste período, e citou algumas grandes ameaças à legislação
ambiental brasileira. Afirmou que houve um decréscimo em 45% no desmatamento da Amazônia, com
ações como o corte de crédito rural para os desmatadores, o leilão do boi e da madeira pirata, a
instalação da Coordenação Integrada de Combate aos Crimes Ambientais - CICA, junto com o Ministério
da Justiça e a utilização de satélites japoneses pelo INPE. Ressaltou questões como a conclusão do
Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia, a regularização fundiária, que consiste em repassar o
título de terra, mas quem desmatar área de APP e de reserva legal perde o título, pois o beneficiário
deve cumprir a lei ambiental e que houve movimento na Câmara para retirar essa cláusula.
Sobre o tema mudanças climáticas comentou que o Brasil agora possui Plano Nacional, Metas e Fundo
Amazônia e que nas últimas reuniões internacionais, como na Polônia, os Srs. Al Gore e o Presidente da
ONU elogiaram o Brasil pelas iniciativas nesta área e que agora temos que fazer o “cumpra-se” do
Plano. Comentou a importância dos Estados avançarem e que alguns estão concluindo seus planos
como MG, RJ e SP. Falou que em maio/2010, o Plano será revisado e solicitou que o CONAMA crie
uma comissão para acompanhá-lo e faça suas sugestões.
Em relação ao licenciamento ambiental afirmou que houve avanço, com o aumento em 60% de licenças
ambientais em relação ao ano anterior, sem, contudo, perder o rigor e o critério ambiental e, ainda, que
não existem pendências quanto às licenças para petróleo e gás. E quanto ao licenciamento das
hidrelétricas, defendeu que o mesmo deve ter como referência as bacias hidrográficas. Destacou a
aprovação pelo CNRH do Plano de Bacia do Tocantins e Araguaia.
Citou ainda um balanço do CONAMA neste período, relembrando algumas discussões e resoluções,
como a simplificação de licenciamento para aterros sanitários, para a simplificação da construção de
habitação popular. Além da resolução que antecipou o S10, no PROCONVE.
Enfatizou aos conselheiros que, enquanto todos os países do mundo estão preocupados com as
mudanças climáticas e tentam aumentar a proteção aos seus biomas, no Brasil está acontecendo uma
ação orquestrada no Congresso Nacional para flexibilizar a legislação ambiental brasileira. A Caatinga
tem apenas 8% de área protegida, o Cerrado em 9% de área protegida e esses dois biomas estão
sendo desmatados aceleradamente. A Mata Atlântica que tem apenas 8% da sua extensão original,
perdeu mais de 100.000 hectares, precisamente nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina.
O Ministro frisou que, no Congresso, há uma ofensiva contra as leis ambientais, o que leva ao
crescimento a qualquer custo esquecendo-se do passado. Exemplificou a tentativa de prever na
legislação o licenciamento ambiental de estradas, inclusive por decurso de prazo, algo inadmissível e
que não ocorreu no Brasil nem mesmo nos tempos da Ditadura Militar e que vai pedir o veto presidencial
ao Presidente Lula. Disse que na discussão da regulamentação do artigo 23 da Constituição Federal o

MMA estava fazendo um grande acordo com o Relator dos trabalhos e outros Deputados, quando
entrou, na contramão das discussões, um artigo que previa que o único ente que poderia fiscalizar seria
o mesmo que licenciou e que tal dispositivo impediria o IBAMA de fiscalizar na Amazônia, por exemplo.
Disse que o Presidente Lula vai assinar Decreto de criação das Reservas Extrativistas de Caçurubá/BA
e da Praia Canto Verde/CE no intuito de preservar a pesca artesanal e outro sobre pagamento por
serviços ambientais principalmente aos agricultores familiares por preservar APP e a Reserva Legal.
Comentando a pauta da reunião de hoje, o Ministro mencionou a discussão da aquicultura, dizendo que
acha que a produção do peixe é favorável ao meio ambiente e que há acordo em 90% da proposta com
os setores responsáveis. Quanto à votação do Zoneamento Ecológico e Econômico do Pará, disse que
o ZEE é a base do combate ao desmatamento na Amazônia, já que define claramente as regras para o
trabalho e para a produção. Outros dois pontos comentados foram as Resoluções de Restinga e do
Proconve. Disse que a questão da Restinga é importante também para tratar do ecoturismo, da defesa
do litoral e de sua biodiversidade.
Por fim, informou a todos que está convocando uma Reunião Extraordinária do CONAMA para 23 de
julho, para discutir dois pontos: a vistoria veicular e a compensação das termelétricas a óleo e a carvão.
Ambas deverão ser votadas nessa reunião, pois as duas matérias já estão em regime de urgência. Se
porventura algumas questões de hoje forem objeto de pedido de vista, também serão apreciadas nessa
reunião.

2. Discussão e votação do Resultado e da Transcrição ipsis verbis da 93ª Reunião Ordinária,
realizada em 11 de março de 2009
Nilo Diniz/DCONAMA passa aos demais itens de pauta e a Secretária Executiva Izabella Teixeira faz um
esclarecimento sobre o movimento Grito da Terra que se encontra, no momento, na frente do MMA, com
mais de 5.000 pessoas para apoiar as ações do Ministério.
A transcrição e o resultado da 93ª Reunião Ordinária foram aprovados.

3. Apresentação de novos Conselheiros
Nilo Diniz faz a leitura dos novos conselheiros presentes e que tomam posse nesta reunião, dando-lhes
boas vindas.

4. Encaminhamentos da Secretaria Executiva do CONAMA
Nilo Diniz informou aos conselheiros que a Câmara Especial Recursal precisa iniciar os trabalhos o
quanto antes, ante a grande demanda e que, para sua instalação é preciso que o Ministério da Justiça e
o setor de Trabalhadores indiquem seus representantes. Disse ainda que a única entidade de
Trabalhadores que manifestou interesse foi a CONTAG, e que tal indicação precisa ser avalizada pelos
demais representantes do setor.

5. Tribuna livre (15 minutos)
O conselheiro Tadeu Santos (Sócios da Natureza) contestou a proposta de compensação das
termelétricas a óleo e a carvão, quanto à obrigação ambiental de plantio, apenas. Fez menção ao
Código Ambiental de Santa Catarina, sua moção de repúdio e registrou que o Governador fez o pedido
para a extinção do CONAMA, para a ex-Ministra Marina Silva.
Tonhão (Mover) solicitou que o IBAMA explique em Plenário o cumprimento das condicionantes para o
projeto de transposição do Rio São Francisco e sustentou que tais condicionantes estão gerando
conflitos.
Lisiane (Mirasserra) lembrou que hoje é dia nacional da Mata Atlântica e mostra alguns dados
preocupantes sobre esse bioma. ONGs estão processando órgãos ambientais por licenciamentos e
pede ao CONAMA a normatização para esse assunto.

Patrícia Boson (CNT) convidou a todos para participar da “Oficina Nacional de Transporte e Mudança
Climática” promovida pela CNT, em parceria com o Centro de Transportes Sustentável (CTS Brasil) e
apoio da embaixada britânica no Brasil, no dia 28 de maio, e fala da importância da participação dos
Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente;
Murilo Flores, da FATMA/SC, convidou o Ministro para ler com atenção o Código Ambiental de Santa
Catarina e sustentou que este segue corretamente o Código Florestal Brasileiro. Fez um segundo
convite ao Ministro para estar em Florianópolis na segunda-feira para apresentação de uma parceria do
Banco KfW com a Fatma para conhecer os dados levantados a respeito da Mata Atlântica.
Gerardi (ABES) levantou a preocupação sobre o atraso da organização da 1ª. Conferência Nacional de
Saúde Ambiental e fez um apelo aos conselheiros para que se envolvam no processo da realização das
conferências municipais e estaduais. Convidou a todos para o 25º Congresso Brasileiro de Engenharia
Sanitária e Ambiental a ser realizado pela ABES, em Recife.
Donizete (ECODATA) parabenizou o Ministro pela maneira que esclareceu as questões do Cerrado e diz
que encaminha uma solicitação para informação sobre o programa cerrado sustentável e convidou a
todos para 18 e 19 junho, o 1º Seminário sobre o Cerrado.
Gustavo Souto Maior (GDF): convida a participarem das comemorações de aniversário do órgão
ambiental Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), no Parque Olhos d'Água.

6. Apresentação à Mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de
retirada de matéria
Nilo Diniz passou à leitura das seguintes propostas de Moção, apresentadas à Mesa, que foram
apreciadas após a pauta da reunião.
−Moção que solicita que seja implementado um Programa de Agro extrativismo e criação de reservas
extrativistas no Cerrado, proposta pela ECODATA: Aprovada.
−Moção que recomenda ao MMA e vinculados que seja fortalecido o Programa Cerrado no PPA 20112014, proposta pela ECODATA: Aprovada.
−Proposta de Moção de repúdio contra o Código Ambiental do Estado de Santa Catarina, retirada de
pauta na reunião anterior pelo próprio autor (Sócios da Natureza) e endossada por 11 entidades, a ser
encaminhada ao Governo de SC: Aprovada, com abstenção do MMA.
−Moção que solicita à ANEEL que torne pública as ações sobre a Usina Hidrelétrica de Miradouro (GO).
Tal proposta foi retirada pelos proponentes para retificação.
− Moção que solicita a criação da Resex Baixo Rio Branco-Jauaperi, para abranger uma parte do
território do Amazonas e Roraima, endossada por IFT, Novos Curupiras, Eco Juréia, FURPA, Oca Brasil,
Sócios da Natureza, Mover, Mira-Serra, Ondazul e Ecodata: Aprovada.
−Moção que repudia toda e qualquer ação contrária ao Código Florestal, proposta pela Mover e
endossada por mais 13 entidades: Aprovada.
REQUERIMENTO DE REGIME DE URGÊNCIA apresentado pela CTCQA para a comissão de
acompanhamento do PROCONVE, já aprovada naquela Câmara Técnica. O Diretor do Departamento
de Licenciamento e Avaliação Ambiental do MMA, Volney Zanardi Júnior, expôs os argumentos para tal
requerimento. Aprovado pela Plenária.
RETIRADA DE PAUTA de uma matéria de recomendação, para diretrizes para implementação da
Política Nacional de Educação Ambiental pelo MMA. A proposta do MEC faz muitas alterações inclusive
de natureza, de recomendação para resolução e, por isso, a SECEX/MMA pede a retirada de pauta para
que seja apreciada pela CTEA, antes de ser novamente submetida ao Plenário.

7. Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1 Processo nº 02000.000348/2004-64 Proposta de Resolução sobre o licenciamento ambiental
da Aqüicultura.
Interessado: Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, da Presidência da República
Procedência: 14ª CT de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 4 e 5/09/08 e 48ª CT de
Assuntos Jurídicos, em 16 e 17/02/09.
Tramitação em Plenário: 93ª Reunião Ordinária, 15 e 16 de abril de 2009: Pedido de vistas pelas
Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – Ondazul, pelo Ministério do Meio Ambiente,
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, Governo dos Estados do Amazonas e de São
Paulo.
53ª Reunião Extraordinária, 15 e 16 de abril de 2009, instituído Grupo Assessor, coordenador pelo MMA,
para consolidar as emendas propostas nos pedidos de vistas.
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros
A proposta foi aprovada, com emendas apreciadas em Plenário.
7.2 Processo nº 02000.003261/2008-72 - Assunto: PROCONVE L6 - Proposta de Resolução que
dispõe sobre nova fase de exigências do PROCONVE para veículos automotores leves de uso
rodoviário.
Interessado: MMA
Procedência: IBAMA, 35ª Reunião da CTCQA, 23 e 24 de abril de 2009 e 51ª Reunião da CTAJ, 07 e 08
de maio de 2009.
Relator: Rudolf de Noronha – SMCQ/MMA
Volney Zanardi/MMA fez a apresentação dos trabalhos da Câmara Técnica. Em seguida, por solicitação
da representante do PROAM, foi passado um vídeo prouzido por professores da USP e por
representantes da PROAM a respeito da poluição do ar nas regiões metropolitanas, trazendo a
experiência do estado de São Paulo.
Maria José/MME: solicita ao plenário o pedido de vistas do processo e passa a palavra ao representante
do MME, Celso Ishihara para suas justificativas.
Rosângela/ANP também justificou o pedido de vistas.
Pedro Ubiratan/SP pede vista dessa resolução, pois acredita que a CETESB tem contribuições a dar na
proposta.
José Cláudio/MG solicita à ANP maiores explicações do pedido de vistas pois não vê motivos para isso
já que a tabela na proposta só vale caso a ANP não faça seu papel na especificação do combustível e
Rosângela faz os esclarecimentos.
Izabella Teixeira informou que, por tratar-se de proposta em regime de urgência, o pedido deverá ser
votado. Põe em votação e o plenário acata os pedidos de vistas solicitados.
7.3 Processo no 02000.000642/2007-19 - Proposta de Resolução que dispõe sobre estágios
sucessionais das restingas associadas ao bioma Mata Atlântica
Interessado: MMA
Procedência: 15ª CT Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros, em 20-21/11/08 e 48ª CT de
Assuntos Jurídicos, em 16 e 17/02/09
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros
A Relatoria da Resolução foi feita por Nilo Diniz/DCONAMA/MMA.
Marco Aurélio/RN, Catarina/AL, Luis Soraggi/ANAMMA/Sudeste, CNC e o estado de Santa Catarina
pediram vistas ao processo.
Hugo/Ministério da Justiça solicita esclarecimentos sobre a supressão do art. 6º.
Álvaro de Ângelis (FURPA) pediu que, mesmo com pedido de vistas a matéria seja discutida.
O representante do estado na Bahia sustentou que o debate será mais rico quando do conhecimento
dos pedidos de vistas.
A Secretária Izabella Teixeira leu os pedidos de vistas escritos apresentados à Mesa, quais sejam:
Setor Florestal: Marcílio Caron solicitou vistas

Carlos Bocuhy (PROAM), Ecojuréia e Roberto Francine: pediram vistas.
Por fim, por proposta da senhora Marília Marreco/MMA, ficou acordado que o MMA irá realizar um grupo
assessor para consolidar os pareceres de pedido de vista e que, tendo em vista que o processo não
está sob regime de urgência, os pedidos são concedidos sem votação do Plenário.
RECOMENDAÇÕES
7.4Processo no 02000.000229/2009-16 - Zoneamento Ecológico e Econômico da área de influência
da Rodovia BR 163 no Estado do Pará
Interessado: Governo do Pará
Procedência: 19ª CT de Gestão Territorial e Biomas e 49ª CT de Assuntos Jurídicos, em 18/02/09
Tramitação em Plenário: 93ª Reunião Ordinária, 15 e 16 de abril de 2009: Pedido de vistas pelas
Entidades Ambientalistas da Região Nordeste – FURPA e pelo Ministério Público Federal
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas
Ana Cristina/MPF e Álvaro (FURPA) fizeram a exposição de seus relatórios de pedido de vistas
solicitado na 93ª reunião ordinária.
Marcílio Monteiro/Governo do Estado do Pará fez as suas considerações a respeito dos temas tratados
nos relatórios de pedido de vistas, em seus pontos principais.
A recomendação foi aprovada com emendas, bem como aprovada a criação de Grupo de Trabalho no
CONAMA para acompanhamento do ZEE da BR 163 no Estado do Pará.
7.5 Processo no 02000.000700/2008-95 e Processo nº 02000.000701/2008-30 - Recomenda aos
Ministérios do Meio Ambiente e da Educação que providenciem junto ao Órgão Gestor o
estabelecimento de diretrizes para a implementação de Política Nacional de Educação Ambiental
Interessado: CT de Educação Ambiental
Procedência: 48ª CT de Assuntos Jurídicos, em 16 e 17/02/09 e 14ª CT de Educação Ambiental, em
18/02/08 e 93ª RO.
Relator: Presidente da Câmara Técnica de Educação Ambiental
A matéria foi retirada de pauta, a pedido do MMA, e enviada de volta à Câmara Técnica de origem.

8. Informes
8.1 Apresentação, pelo Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental sobre a
tramitação da proposta de Resolução que dispõe sobre a mitigação de impactos ambientais
decorrentes de emissões de dióxido de carbono (CO2), oriundos das usinas termelétricas, a óleo
combustível e carvão.
Processo: Nº 02000.000922/2009-99
Interessado: CONAMA
O presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental - CTCQA, Volney Zanardi,
informou que O MMA está fazendo aprimoramento da proposta que será apreciada na próxima reunião
da CTCQA. Foi informado, também, que na 36ª reunião da CTCQA, houve desconforto, por parte dos
conselheiros, em relação à recente publicação da Instrução Normativa nº 07 do IBAMA e sua
similaridade com a proposta de resolução. Aquela Câmara Técnica também demonstrou preocupação
em relação ao Regime de Urgência, devido à complexidade da matéria.
8.2 Apresentação, pelo Presidente da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental sobre a
tramitação da proposta de Resolução que dispõe sobre a implantação pelos órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso I/M.
Processo: Nº 02000.000921/2009-44
Interessado: CONAMA
O Informe foi feito pelo Sr. Volney Zanardi Júnior/MMA, de que haverá uma reunião da CNT, ABEMA e
MMA no dia 16 de junho para discutir o conteúdo da proposta de resolução.

8.3 Apresentação de um Relatório das oficinas sobre Licenciamento Ambiental dos Projetos de
Assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária.
O informe não foi apresentado em virtude da finalização da reunião no primeiro dia previsto.

9. Encerramento
Por ter sido esgotada a pauta, a reunião foi encerrada às 20h00, do dia 27 de maio de 2009, primeiro
dos dois dias inicialmente, previstos para sua realização.

