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1. Abertura da reunião pelo Ministro Interino do Meio Ambiente, José Machado.
O Ministro Interino José Machado transmitiu os cumprimentos da Ministra Izabella Teixeira, em viagem ao
exterior, e destacou os temas da ordem do dia como medidas muito significativas para a gestão ambiental.
Observou que além de regulamentar e normatizar, o Conselho deve induzir a uma prática de avaliação dos
princípios e diretrizes das políticas públicas, sobretudo na área afeta à infra-estrutura no país. Comentou que
os projetos necessitam ser direcionados com uma base de sustentabilidade, sendo este um ponto central
para uma política de desenvolvimento.
O Ministro Interino anunciou que ainda o MMA vai propor ao CONAMA a revisão da Resolução n.º 303/2002
que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente, uma vez que
tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Decreto Legislativo que revoga essa resolução em função
de alguns dispositivos considerados controversos. Nesse caso, o MMA assume a iniciativa de propor a
revisão pelo próprio CONAMA.
O Ministro deu boas vindas a todos os conselheiros e ressaltou a sua expectativa de vencer a pauta do dia
com a colaboração de todos.
2. Debate temático
Nilo Diniz, diretor do DConama, explicou que conforme proposta da Ministra Izabella Teixeira ao CONAMA
para que o CONAMA realize debates estratégicos sobre desenvolvimento sustentável, a previsão de inicio
desses debates nesta reunião não foi possível em função do curto espaço de tempo, desde a 55ª. Reunião
Extraordinária de abril. Assim, a 99ª Reunião Ordinária deverá iniciar com o tema da política energética do
País, como proposto pelo Ministério das Minas e Energia – MME.
3. Discussão e votação das transcrições ipsis verbis da 97ª Reunião Ordinária, de 17 de março de 2010
e da 55ª Reunião Extraordinária ocorrida em 29 de abril de 2010.
Aprovadas as duas transcrições sem manifestações contrárias.
4. Apresentação de novos conselheiros
Foram anunciados os novos conselheiros que tomaram posse, cuja lista poderá ser acessada aqui:
http://www.mma.gov.br/port/conama/reuniao/dir1241/Posse98ro.pdf
5. Encaminhamentos da Secretaria Executiva do CONAMA
• O diretor do DConama informou que a proposta aprovada pelo CIPAM de novo Regimento Interno do
CONAMA foi enviada por e-mail a todos os conselheiros que terão o prazo até o dia 25 de junho de
2010, para enviar eventuais sugestões de melhoria da minuta, conforme anteriormente estipulado
pela própria plenária. Solicitou-se que as contribuições sejam encaminhadas ao DConama,
preferencialmente, por meio dos conselheiros representantes do respectivo segmento no CIPAM.
• Informou também que o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) está realizando estudo
sobre alguns conselhos nacionais, entre os quais o CONAMA, e solicitou que os conselheiros
respondam o questionário previamente distribuído.

6. Tribuna livre
O Ministro Interino informou que dez inscrições haviam sido feitas e que, por causa do tempo restrito a 15
minutos, conforme Regimento Interno, daria a palavra apenas aos 5 primeiros inscritos. Em função disso,
sugeriu que o espaço da tribuna livre seja melhor regulamentado no novo Regimento Interno, buscando
referências em outros colegiados, como a Câmara dos Deputados.

Norma Lúcia de Carvalho – Ministério das Cidades: com o propósito de informar sobre o Plano Nacional
de Saneamento Básico, a conselheira explanou que cabe à União a elaboração do referido plano,
contemplando as expectativas da sociedade de uma maneira geral. Mencionou que há um cronograma para
2010 e que este orientará o PPA de 2011; salientou que diversas etapas estão previstas e que o plano estará
sob consulta pública de 20 do junho até 24 de julho de 2010. Com isto, todos terão oportunidade de debatêlo. Comentou que pretende encaminhar cópia do plano para o CONAMA e demais Conselhos, com o objetivo
de obter contribuições.
Júlio César Bachega – Setor Florestal: comentou que o setor florestal e as áreas de produção de madeira
no Estado do Mato Grosso têm rigidez de fiscalização e que entre 2005 e 2010 algumas pessoas foram
presas; informou que considera a gestão florestal do Mato Grosso a melhor do País. Finalizou comentando
que o segmento florestal não é contra a agricultura e a pecuária, mas que realmente defende a floresta em
pé.
Carlos Bocuhy – Eco Juréia: tratou da necessidade de normatização da capacidade de suporte ambiental
regional de forma a subsidiar os Estudo de Impacto Ambiental. Comentou que devido à conurbação, muitos
empreendimentos em licenciamento não dão o devido retorno ambiental e repassou que estudos de
capacidade regional dariam melhores noções para os licenciamentos sem a perda dos aspectos sinérgicos.
O grande desafio do século são as metrópoles, tendo como exemplo São Paul. Para o conselheiro, enquanto
estas regiões metropolitanas não forem observadas pela sociedade no sentido da proteção da saúde e do
meio ambiente, o modelo de desenvolvimento existente continuará gerando grande preocupação.
Lisiane Becker - Mira Serra: falou da existência de lacuna sobre a regulamentação nas categorias de
unidades de conservação e solicitou especial atenção em relação às discussões em andamento para o
Regimento Interno, salientando que não seria prudente fundir duas Câmaras Técnicas importantes do
CONAMA, a Câmara Técnica de unidades de Conservação e demais áreas Protegidas e a Câmara Técnica
de Gestão Territorial e Biomas. Isso poderia causar perda de qualidade. Solicitou a manutenção dessas
Câmaras.
Paulo Nogueira Neto – ADEMA/SP: destacou a necessidade de criação de Unidades de Conservação na
Amazônia e de apoio àquelas já existentes, providenciando, também, medidas para que as populações locais
tenham seu nível de vida melhorado. Falou sobre o subsídio da agricultura na Europa, fazendo paralelo com
a situação amazônica para que também seja subsidiada de forma a possibilitar a manutenção da floresta; E
exemplificou: as árvores produzem sementes de oleaginosas para produção industrial que podem ter valor
maior e subsidiado, melhorando assim a estrutura social e natural da floresta.
7. Apresentação à Mesa, por escrito, de requerimentos de urgência, de inversão de pauta ou de
retirada de matéria.
Duas moções foram apresentadas:
• A ABEMA (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente) encaminhou moção
solicitando à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a aprovação do Sistema Distrital de
Unidades de Conservação - SDUC.
• A Oca Brasil - apresentou moção de repúdio aos problemas decorrentes das atividades de mineração
próximas à Chapada dos Veadeiros, apontando especificamente problemas de dragagem e extração
de ouro no local denominado Sítio Kalunga. Posteriormente, o conselheiro Lamberto, da Oca-Brasil,
retirou a proposta de moção.
8. Ordem do Dia
Resoluções
8.1 Processo nº.02000.002193/2009-13 – Proposta de Resolução que dispõe sobre o licenciamento
ambiental de empreendimentos ou atividades de significativo impacto ambiental que afetam Unidade
de Conservação ou sua zona de amortecimento, e dá outras providências.
Interessado: ICMBio/MMA
Procedência: 56ª reunião da CT de Assuntos Jurídicos de 24/02/2010.
Tramitação: Matéria apresentada na 95ª RO e apreciada durante a 13ª e a 14ª reuniões da Câmara Técnica
de Unidades de Conservação – CTUC. Em seguida, foi apreciada, por solicitação da CTUC, em 3 reuniões
conjuntas da CTUC com a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 05/11/09; 16 e 17/11/09 e na de
24/02/2010, tendo sido aprovada nesta última e levada à 97ª RO onde recebeu 19 Pedidos de Vista.
Relatores: Grupo Assessor

Dra. Marília Marreco, coordenadora do Grupo Assessor, relatou a matéria, expondo que para a avaliação dos
pareceres apresentados após os pedidos de vistas, haverá necessidade de extensão do prazo para
apresentação final da matéria, conforme documento disponível no sítio do CONAMA, de até 120 dias, a partir
desta plenária.
O novo prazo foi APROVADO pelos conselheiros.
8.2 Processo nº 02000.002082/2005-75 – Proposta de Resolução que dispõe sobre definição de
metodologia de recuperação das APP.
Interessado: CONAMA
Procedência: 24ª Câmara Técnica de Gestão Territorial e Biomas. Data: 08 a 09/04/10
Tramitação: Após aprovação na CTGTB, a matéria foi encaminhada à 54ª CTAJ que devolveu à CT
recomendando modificações de mérito, uma vez que a minuta havia ficado sem a metodologia propriamente.
Seguiram-se mais duas reuniões da CTGTB, retornando para a 57ªCTAJ (05 e 06/05/10), onde foi aprovada
com alterações.
Relator: Presidentes da CTGTB e CTAJ
Eco- Juréia, Mira Serra e CNM (Confederação Nacional dos Municípios) solicitaram vista do processo.
Moções
8.3 Processo Nº 02000.000564/2010-58 – Proposta de moção que recomenda a criação de um Corredor
Ecológico no Rio Pelotas/RS
Interessado: MIRA-SERRA
Tramitação: Apresentada na 97 ª RO e não apreciada na 55 RE, por causa da ausência da proponente.
G. Federal propõe rejeição em função de que o pleito já foi cumprido (cláusula 6 do TAC Barra Grande)
A CNM e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul solicitaram vista do processo.
8.4 Processo Nº 02000.000828/2010-73 proposta de Moção de Congratulações e aplauso ao Poder
Judiciário pela criação de Varas Ambientais Federais nos Estados de Rondônia, Amazonas, Pará e
Maranhão.
Interessado:FBCN
Tramitação: Apresentada na 97 ª RO e não apreciada na 55ª RE, por causa da ausência da proponente
Moção aprovada.
8.5 Processo Nº 02000.000827/2010-29 Proposta de Moção de repúdio à construção da UHE de Belo Monte
Interessado:MOVER
Tramitação: Apresentada na 55 ª RE.
G. Federal propõe rejeição.
Devido ao quorum insuficiente observado às 12:45 h, conforme verificação solicitada pelo Ministério das
Minas e Energia – MME, a moção não pode ser votada e retornará na próxima Plenária.

9. Informes
9.1 Informe do Grupo de Monitoramento Permanente da Resolução 362/05 ("Dispõe sobre o recolhimento,
coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado"), sobre os resultados da implementação
da Resolução, conforme disposto no art. 9 da mesma.
Processo nº 02000.000077/2007-90
Interessado: CONAMA.
Foi exibido um vídeo sobre o trabalho do GMP, seguido de informe apresentado pela analista Sabrina de
Andrade, do Ministério do Meio Ambiente - MMA.
10.Encerramento
A plenária foi encerrada às 13:15h.

