MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama
Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – DConama
SEPN 505, Lote 2, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, 1º andar - Asa Norte - 70730-542 – Brasília/DF
Tel. (61) 2028-2207/2102 - conama@mma.gov.br
Resultado da 104ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 23 e 24 de novembro de 2011 - Horário: das 09h00 às 18h00
Local: Auditório nº 1 Edifício Sede do Ibama, Setor de Clubes Esportivos Norte - Brasília/DF

1. Abertura da reunião pela Ministra de Estado do Meio Ambiente, Izabella Teixeira
O Secretário Executivo Francisco Gaetani iniciou a reunião às 10h10 e passou a palavra à ministra
Izabella Teixeira que cumprimentou a todos. A ministra destacou três questões importantes como a futura
composição das Câmaras Técnicas, o balanço dos trabalhos do Conama em 2011 e o papel do Conselho
com relação às outras políticas de desenvolvimento. Reforçou o empenho de todos os conselheiros e do
seu, em particular, no Conama como ministra e presidente do Conselho. Lembrou a importância em
estender a valorização dos Conselhos ambientais estaduais e municipais em função da descentralização de
gestão ambiental. A Sra. Izabella ressaltou a democracia e a transparência exercida no Conama como
estratégias importantes para os novos rumos do desenvolvimento sustentável do Brasil. Segundo ela, o
Brasil possui reconhecimento internacional por sua governança do desenvolvimento sustentável,
respeitando valores sociais, culturais, ambientais e econômicos. Em relação à pauta do dia, comentou
sobre o lançamento do Plano Nacional de Consumo Sustentável, e agradeceu a todas as instituições que se
dedicaram ao compromisso do acordo de Marraqueche, especialmente ao PNUMA, pela sua importância
como organismo internacional. Apresentou a nova diretora do Pnuma no Brasil, Sra. Denise Hamú.
Informou que o Plano Nacional de Consumo Sustentável induz uma série de medidas sustentáveis
voltadas para a mudança de comportamento. Comentou sobre demais iniciativas do governo, como o
programa "Saco é um saco", que reduziu o número de sacolas plásticas utilizadas em supermercados,
atribuindo o sucesso da campanha às parcerias com os supermercados. Fez referência ao processo que
trata de restinga e orientou que o estado do Rio de Janeiro fizesse uma apresentação e discutisse o melhor
encaminhamento do assunto com o Plenário e a ABEMA. Pediu atenção à votação do calendário das
reuniões Plenárias no Conama para que as datas não coincidam com os compromissos da Rio + 20.
Destacou a importância dos informes que seriam dados pelo IBAMA, ANA, SRHU e SEDR durante a
Plenária. Desejou uma boa reunião a todos e passou a palavra à Sra. Samyra Crespo.
1.1. Lançamento do Plano Nacional de Consumo Sustentável (Secretária de Articulação
Institucional e Cidadania - Samyra Crespo)
A Sra. Samyra Crespo agradeceu a todos e comentou que o Plano de Consumo Sustentável possui uma
abordagem importante no âmbito da agenda marrom. Durante a exposição, comentou que o consumo
sustentável é um processo fim e apresentou os principais avanços no Brasil, as conexões com outros
planos e políticas e a estratégia de implementação. Sua exposição pode ser vista no seguinte endereço
eletrônico.
A ministra assinou três parcerias: iniciativa da Unilever Gelados do Nordeste e Metal Frio para o inicio da
substituição dos gases da tecnologia e de refrigeradores, de um total de 4,7 milhões de refrigeradores
comerciais no Brasil; pacto com a ABRE (Associação Brasileira de Embalagens), para descarte seletivo
de embalagem associada a Campanha “Separe o lixo e acerte na lata”, onde há a intenção de
informar o consumidor como deve ser feito o correto descarte; e um pacto com a ABRAS Associação Brasileira de Supermercados, que firmou compromisso em reduzir em até 40% as
sacolas plásticas até 2015.
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Complementando a apresentação da Secretária Samyra Crespo, a ministra Izabella Teixeira
comentou sobre o Decreto nº 7.619, de 21 de novembro de 2011, que regulamenta a concessão de crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos, sendo esse
mais um passo dado pelo Governo Federal. Fez referência à importante participação dos senadores Jorge
Viana e Luiz Henrique na construção do novo Código Florestal no sentido de proteger o meio ambiente
sem comprometer a produção econômica. Informou que já há proposta de formulação de leis diferenciadas
por bioma, tema de uma das moções que foram apresentadas na reunião. Sobre o vazamento de petróleo
na Bacia de Campos – Rio de Janeiro, a ministra pediu que fosse esperada a conclusão de todas as
avaliações para que depois houvesse manifestação, com serenidade técnica e legal. Assegurou que desde o
primeiro momento, o Ibama esteve mobilizado para avaliar e acompanhar os desdobramentos do ocorrido
e que a Marinha do Brasil, ANP e MMA realizam um trabalho conjunto na apreciação das providências,
da avaliação dos riscos e de emergência. Finalizou dizendo que o momento é de trabalho e que cabe à
ANP avaliar os procedimentos imediatos.
1.2. Exposição do MMA sobre a Rio + 20
O Sr. Fernando Lyrio (MMA) esclareceu que a Rio+20 não trata apenas da questão ambiental, mas
também de desenvolvimento de uma forma geral. Informou que foi criada Comissão, composta por
representantes de 25 ministérios e diversas representações da sociedade civil. Disse que a consulta
pública, realizada no dia 1º de novembro, resultou no documento "Visões e Perspectivas do Governo
Brasileiro para a Rio+20" que contém os temas mais importantes a serem tratados na reunião pelo país.
Informou que o documento, etapa intermediária do processo, surgiu de uma demanda das Nações Unidas e
ressaltou que o Brasil, apesar de ser o país anfitrião da Conferência, não possui governança sobre a agenda
de discussão, e que cabe ao Brasil, aferir a importância à Conferência. Informou que o documento
elaborado pelo Brasil misturar-se-á outros de outras nações e resultará em um único, o "Zero Draft"
(Rascunho Zero) que é o documento de negociação que será discutido até sua adoção final pela
Conferência no dia 22 de junho do ano que vem. Comentou os diálogos entre sociedade, governo e outras
nações e ressaltou a importante participação de 3 órgãos setoriais sendo eles: Ministério do Meio
Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da Fazenda, dando justamente a ideia das 3
dimensões do desenvolvimento sustentável. Lembrou que as propostas apresentadas pelo Brasil se
destacam no ponto de vista de participação pública do acesso à informação. Adicionou que foi constatado
que as propostas sobre a discussão de governança devem ter mecanismos mais criativos de participação
pública e dos atores não governamentais. Informou que o MMA tem se empenhado no sentido de
trabalhar o processo nacional paralelamente ao processo internacional, referindo-se à Conferência.
Lembrou que os debates que tem sido feito não irão necessariamente desembocar no documento final da
Rio+20, mas estão sendo acolhidos no sentido de construir o legado da Rio +20 no Brasil, estimulando as
áreas técnicas na construção de ideias para a política ambiental brasileira, internalizando a questão
ambiental no processo de desenvolvimento do país. Informou a importância em incluir o Conama nesse
debate, comprometendo-se a trazer os resultados e debatê-los no Conselho. Agradeceu ao Itamaraty pela
condução do processo conjunto e finalizou sua exposição.
O secretario executivo, Sr. Fransciso Gaetani, sugeriu que eventuais dúvidas sejam tiradas
diretamente com o Sr. Fernando Lyrio.
2. Aprovação da transcrição ipsis verbis da 103ª Reunião Ordinária, de 31 de agosto e 1º setembro de
2011
Aprovada.
3. Apresentação de novos Conselheiros
Apresentação dos novos Conselheiros realizada. Os nomes podem ser acessados no seguinte endereço
eletrônico.
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4. Encaminhamentos da Secretaria-Executiva do Conama
4.1. Composição das Câmaras Técnicas e do CIPAM, em razão da aprovação do novo RI
A Sra. Adriana Mandarino, diretora do Conama, informou que o novo regimento interno foi publicado no
Diário Oficial da União no dia 18 de novembro, devendo-se discutir, agora, a nova composição das
Câmaras Técnicas e do CIPAM. Lembrou que não há mais a figura do "representante". Há apenas 1
membro titular e dois suplentes, podendo ou não ser conselheiros do Conama. A representação de duas
instituições por segmento fica mantida. Para pleitear a presidência de CT é importante que a entidade
indique um conselheiro, assim como, para coordenar um Grupo de Trabalho. Em relação às faltas,
informou que 2 faltas consecutivas de determinada entidade, enseja a mudança da entidade naquela CT e 3
faltas ao longo do ano, enseja a mesma penalidade. Ressaltou a importância do compromisso de todos.
O Sr. Volney Zanardi colocou para o Plenário a possibilidade aventada quanto à composição das
CTs, com o titular de uma instituição e suplentes de outras instituições e solicitou que até o dia seguinte,
dia 24 de novembro, sejam encaminhadas as propostas de composição dos segmentos participantes.
Informou ainda que o prazo para indicar os nomes dos representantes de cada instituição será de 15 dias
após a Plenária, ou seja, dia 09 de dezembro. Comentou que o Governo Federal ainda fará reunião de
definições no dia 29 de novembro de 2011.
4.2. Balanço 2011 das atividades do CONAMA
A Sra. Adriana Mandarino fez um repasse do balanço, com a carteira de assuntos, número de processos,
GTs e CTs constantes na agenda do Conselho, como subsídio à divisão dos processos nas novas Câmaras
Técnicas. Comentou, também, que o sítio eletrônico do Conama está sendo reformulado para espelhar o
novo Regimento Interno, chamando a atenção para a Câmara Especial Recursal, que vem julgando
plenamente os processos em pauta e que os processos pendentes serão finalizados até meados de 2012.
Apresentou ao Plenário o novo Gerente do Dconama, Sr. Robson José Calixto.
5. Tribuna Livre (15 minutos)
Antônio Eustáquio Vieira (Mover): Criticou a comercialização de agrotóxicos no Brasil. Disse que há
produtos que são proibidos no país e utilizados em países como Argentina e Paraguai e que nós
importamos cereais desses países. Solicitou posicionamento da CNA, do Ministério da Agricultura e da
Anvisa sobre essa situação. Criticou, ainda, o comentário feito pelo ministro dos esportes, Sr. Aldo
Rebelo, que descaracterizou o trabalho das ONG´s.
Francisco Soares (Furpa): Comentou sobre a previsão de construção de 5 hidroelétricas no Estado do
Piauí, sem contemplação de eclusas, com leilão já agendado pela Agência Nacional de Energia Elétrica Aneel. Segundo ele, o Ibama deveria suspender esse processo, adicionando que o Ministério Público
Federal já solicitou a suspensão do leilão através de liminar.
Saint Clair Honorato Santos (Ministério Público Estadual): Fez referência à audiência pública sobre o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos realizado em Curitiba, um importante ato de cidadania participativa.
Comentou que a sociedade tem posição contrária à incineração de lixo e apoia o banimento das sacolinhas
plásticas.
Ronaldo Vasconcelos Novais (Ponto Terra): Comentou sobre a questão elétrica no país. Informou que em
Minas Gerais será realizado seminário nos dias 28 e 29 de novembro de 2011 sobre licenciamento
ambiental na geração hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, de forma que se tenha matriz menos poluidora.
Ronaldo entregou ao Sr. Volney Zanardi, convite para o seminário e solicitou participação de um
representante do MMA para falar de licenciamento ambiental em usinas hidrelétricas no evento que
acontecerá no auditório da FIEMG.
Donizete Tokarski (Ecodata): Comentou sobre o Seminário de Economia Verde no Cerrado
realizado pela Ecodata e disse que o ponto principal discutido no Seminário é a criação um
marco regulatório para o Cerrado. De acordo com ele, essa questão está inserida na discussão
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do novo Código Florestal, entretanto, faltam definições na lei para o bioma em função do grau de pressão
sobre ele. Criticou as reduções de Unidades de Conservação que têm sido feitas por medida provisória.
Solicitou mais debate técnico.
Carlos Bocuhy (Proam): Mostrou-se preocupado com as perspectivas de possibilidade de incineração dos
resíduos que consideram apenas o ponto de vista econômico e energético e não o ponto de vista ambiental.
Sugeriu que o Conama faça uma análise sobre essa realidade. Sobre o Rodoanel Metropolitano Mário
Covas, informou que de acordo com as exigências do Banco Interamericano de Desenvolvimento a
liberação de recursos não poderia ocorrer. O Banco está analisando o pedido de reconsideração e registrou
a posição tímida do Ibama que teve pouco tempo de analisar o estudo apresentado para o licenciamento e
mesmo assim, o aprovou. Por último, solicitou que o Ibama seja extremamente rigoroso com relação à
Avaliação de Impacto Ambiental da ampliação do Porto de São Sebastião, no Estado de São Paulo.
Segundo Bocuhy, o EIA sub-dimensionou a realidade e solicitou atenção do Ibama nessa análise.
6. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência, propostas de moção e de recomendação
A mesa informou que receberá as moções apresentadas nesta reunião em função da impossibilidade de
entrega com 18 dias de antecedência prevista no novo regimento em função da publicação deste ter
ocorrido apenas no dia 18 de novembro. Oito moções foram apresentadas. Elas estão apresentadas nos
itens 7.16 a 7.23.
Foi apresentado requerimento de urgência pelo representante do Governo do Estado do Pará para o
processo que trata de Zoneamento Ecológico-Econômico Leste e Calha Norte do Pará. Requerimento
APROVADO.
O segundo pedido de urgência foi à moção apresentada a respeito da aprovação do Projeto de Lei
Complementar PLC pelo Sr. Marcelo Pretto (Ingá) que transfere a competência de fiscalizar do Ibama aos
estados e municípios. O pedido de urgência foi NEGADO e o próprio proponente retirou a moção de
pauta por entender que se a matéria não fosse tratada com urgência, perderia sua função.
O terceiro pedido de urgência referia-se à moção apresentada pela Furpa sobre vazamento de óleo na
Bacia de Campos/RJ (Frade), na plataforma operada pela companhia Chevron, o pedido também foi
NEGADO.
Pedido de Retirada de Pauta pelo MMA, da proposta de Resolução relativa ao Estado do Rio de Janeiro
(item 7.1), em função da falta de acerto técnico. Foi solicitado que o estado apresente suas sugestões num
prazo de 60 dias para que a matéria volte na próxima Plenária.
7. Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1. Processo nº 02000.000216/2011-61 – Complementação da Resolução nº 417/2009, que definiu
vegetação primária e estágios sucessionais secundários de vegetação de Restinga.
Interessado: MMA.
Procedência: 102ª CTAJ. Data: 25 e 26/05/2011.
Tramitação: o processo apresenta listas de espécies de vegetação de restinga para 14 estados da
Federação, abrangidos pela Lei da Mata Atlântica: AL, BA, CE, ES, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC,
SE e SP. Todos os estados discriminados foram consultados previamente para efeitos de validação das
respectivas listas e as respostas de 10 estados foram publicadas no site do Conama. As
minutas foram aprovadas na 18ª CTBio, no dia 26/04/2011, e encaminhadas à 62ª CTAJ,
em 05 e 06/05/2011, ocasião em que a minuta referente ao estado de São Paulo foi
devolvida à Câmara Técnica de Biodiversidade, Fauna e Recursos Pesqueiros. As demais
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foram aprovadas. Durante a realização da 102ª RO, a Proam, a Anamma Nacional e os Governos
Estaduais de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e
Santa Catarina pediram vista. Pautada na 103ª RO, a matéria teve sua apreciação prorrogada para a
104ª RO. A ABEMA e a SBF organizaram reunião em 18 e 19 de outubro de 2011, quando foi obtido
consenso sobre as minutas - incluindo correções solicitadas pelos Estados; documentos esses
encaminhados ao DConama e postados no trâmite do processo no sítio eletrônico.
Relatores: Presidente da CTBio, Proam e Governos da Bahia, Santa Catarina, Ceará, Rio de Janeiro.
Frente à argumentação de que o Estado de Santa Catarina já possui Resolução Conama sobre o assunto,
foi aprovado o arquivamento da minuta referente ao Estado.
Com a retirada de pauta da minuta referente ao Estado do Rio de Janeiro, restaram 11 minutas de
resolução (AL, BA, CE, ES, PB, PE, PI, PR, RN, RS, e SE), estas aprovadas em bloco, considerando as
manifestações estaduais expressas no relatório da SBF, atualizado posteriormente à reunião com a
ABEMA, em 18/10/2011, constante do sítio eletrônico do Conama.
Declaração de voto: O Sr. Bocuhy informou que tem dúvidas quanto aos subsídios técnico-científicos
(metodologia) utilizados pelo MMA para propiciar o voto consciente aos conselheiros.
7.2. Processo nº 02000.002028/2011-78 – Institui o calendário de Reuniões Ordinárias do Conama
para o ano de 2012.
Interessado: CONAMA.
Procedência: Departamento de Apoio ao Conama-DConama.
Relatora: Diretora do DConama.
Aprovado o calendário, com alteração na data da 2ª Reunião Ordinária prevista.
7.3. Processo nº 02000.002726/2010-92 - Revisão da Resolução nº 418/2009 no que tange a Tabela
3 - Limites máximos de emissão de CO corrigido, HC corrigido (...).
Interessado: Confederação Nacional da Indústria - CNI
Procedência: 64ª CTAJ. Data: 26 e 27/10/2011.
Tramitação: A matéria foi apreciada pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJ em sua 64ª
reunião, realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2011, sendo aprovada com emendas e remetida ao
Plenário para apreciação.
Relator: Presidente da CTCQA.
PEDIDO DE VISTA realizado pela Proam e Planeta Verde.
Baseando-se no § 3º, art. 18, do Regimento interno do Conama, a Anamma Nacional e o Governo do
Estado do Paraná solicitaram inclusão de matéria não pautada para que a Plenária julgasse sua urgência e
excepcional relevância, pleito esse aprovado.
A minuta incluída, então, na pauta altera os arts. 20 e 33 da Resolução nº 418, de 25 de novembro de 2009,
e modifica a data de entrada em vigor dos programas de inspeção e manutenção dos motociclos e veículos
similares com motor do ciclo Otto de 4 tempos nos estados e municípios.
A proposta de Resolução aprovada sem emendas e registrada no Conama sob o nº 02000.002335/2011-59.
7.4. Processo nº 02000.002780/2007-32 – Proposta de Resolução que estabelece os limites máximos
de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de
instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007.
Interessado: Conama.
Procedência: 64ª CTAJ. Data: 26 e 27/10/2011.
Tramitação: A matéria foi apreciada pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJ em sua 64ª
reunião, realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2011, sendo aprovada com emendas e
remetida ao Plenário para apreciação.
Relator: Presidente da CTCQA.
Proposta de Resolução aprovada sem emendas.
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7.5. Processo nº 02000.000716/2011-01 - Proposta de revisão da Resolução Conama nº 362/2005
que “dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou
contaminado”.
Interessado: MMA.
Procedência: 64ª CTAJ. Data: 26 e 27/10/2011.
Tramitação: A matéria foi apreciada pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJ em sua 64ª
reunião, realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2011, sendo aprovada e remetida ao Plenário para
apreciação.
Relator: Presidente da CTSSAGR.
Proposta de Resolução aprovada sem emendas.
7.6. Processo nº 02000.002610/2008-39 - Revisão da Resolução Conama nº 307/2002, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
Interessado: Anamma.
Procedência: 3ª reunião do Grupo de Trabalho.
Tramitação: A matéria foi apreciada pela Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – CTAJ em sua 64ª
reunião, realizada nos dias 26 e 27 de outubro de 2011, sendo aprovada com emendas e remetida ao
Plenário para apreciação.
Relator: Presidente da CTSSAGR.
Proposta de Resolução aprovada com emendas.
MOÇÕES
7.7. Processo n° 02000.001778/2011-22 – Proposta de moção para que o ICMBio reavalie a área de
ampliação do Parque Nacional da Serra das Confusões/PI.
Interessada: Furpa.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: A proposta teve pedido de vista na 103ª RO, feito pelo ICMBio.
Relator: ICMBio.
Proposta rejeitada.
7.8. Processo n° 02000.001775/2011-99 – Proposta de moção de louvor à Vara Cível da Comarca
de Clevelândia - PR por decisões que determinam que, em razão da construção de hidrelétricas,
os ribeirinhos do Rio Chopim não tenham suas posses molestadas até que uma proposta de
indenização e reassentamento seja negociada e aprovada na presença de instituições de defesa
dos direitos dessas comunidades.
Interessada: Amar
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: A proposta teve pedido de vista na 103ª RO, feito pelo MME.
Relator: MME.
Proposta rejeitada.
7.9. Processo n° 02000.001776/2011-33 – Proposta de moção de louvor à Vara Federal Ambiental,
Agrária e Residual da Subseção de Curitiba-PR que decidiu pelo início do processo de
remediação das áreas da Vila Mota e da Capelinha, em Adrianópolis - PR e o acompanhamento e
tratamento de saúde dos cidadãos contaminados.
Interessada: Amar.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: A proposta teve pedido de vista na 103ª RO, feito pelo MME.
Relator: MME.
Proposta rejeitada.
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7.10. Processo n° 02000.001777/2011-88 – Proposta de moção de louvor à 1ª Vara Federal da
Subseção de Londrina e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pela sentença e acórdão
proferidos na ação civil pública pelos quais se exigiu a realização da prévia Avaliação Ambiental
Integrada/Estratégica de toda a Bacia do Rio Tibagi e que suas conclusões sejam observadas nos
licenciamentos ambientais de usinas hidrelétricas em andamento.
Interessados: Amar e Ingá
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: A proposta teve pedido de vista na 103ª RO, feito pelo MME.
Relator: MME.
Proposta rejeitada.
7.11. Processo n° 02000.001815/2011-01 – Proposta de moção dirigida ao MMA e ao ICMBio para
que tomem providências com vistas à preservação dos Sítios Ramsar, para atender à Convenção
sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.
Interessada: Furpa.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: Proposta não apreciada na 103ª RO.
Relator: FURPA.
Proposta rejeitada.
7.12. Processo n° 02000.001816/2011-47 – Proposta de moção dirigida ao MMA e ao ICMBio
referente à Lei Anti-Babaçu aprovada no Maranhão.
Interessada: Furpa.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Tramitação: Proposta não apreciada na 103ª RO.
Relatora: FURPA.
A mesa, compreendendo a natureza do assunto, comprometeu-se a envidar esforços para que a área
técnica do Ministério do Meio Ambiente dê esclarecimentos à Plenária na próxima reunião.
7.13. Processo n° 02000.001817/2011-91 – Proposta de moção dirigida ao MMA, ao ICMBIO e ao
IBAMA para que tomem providências para coibir possíveis práticas ilegais de degradação
ambiental no município de Colinas - MA.
Interessada: Furpa.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Relatora: FURPA.
Proposta transformada em proposta de recomendação a ser deliberada na próxima reunião.
7.14. Processo n° 02000.001818/2011-36 – Proposta de moção dirigida ao MMA e ao Ibama para
que apresentem ao plenário do Conama relatório sobre os processos de licenciamento ambiental
das usinas nucleares Angra 1, 2 e 3.
Interessada: Furpa.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Relatora: Furpa.
A mesa, compreendendo a natureza do assunto, comprometeu-se a envidar esforços para que o IBAMA
compareça à próxima reunião do Conama para esclarecer à Plenária.
7.15. Processo n° 02000.001819/2011-81 – Proposta de Moção dirigida ao Ibama para que
suspenda as licenças prévias da hidrelétrica de Estreito em Amarante/PI e São Francisco/MA,
entre outras.
Interessada: FURPA.
Procedência: 103ª RO. Data: 31/08 e 1º/09 de 2011.
Relatora: FURPA.
Proposta rejeitada.
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7.16. Processo n° 02000.002342/2011-51 - Proposta de moção que recomenda ao Ibama a
suspensão de licenças ambientais de usinas
hidroelétricas em construção nos Estados do Piauí e do Maranhão.
Interessada: FURPA.
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: FURPA.
O MMA pediu vista.
7.17. Processo nº 02000.002345/2011-94 - Proposta de moção dirigida ao Ibama, referente ao
vazamento de óleo de uma plataforma
operada pela companhia Chevron, na Bacia de
Campos/RJ, para que o Instituto opere medidas capazes de coibir novos acidentes, mensure os
danos ocasionados e determine a indenização dos pescadores afetados.
Interessada: FURPA.
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: FURPA.
O MMA pediu vista.
7.18. Processo nº 02000.002343/2011-03 - Proposta de moção que solicita à Presidência da
República veto aos artigos do Projeto de Lei Complementar nº 01, de 2010, que restringe a
competência fiscalizatória dos órgãos ambientais.
Interessada: INGÁ
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: INGÁ
A matéria foi retirada pelo proponente.
7.19. Processo nº 02000.002340/2011-61 - Proposta de moção de apoio às proposições resultantes
do Seminário de Economia Verde no Cerrado e do III Seminário de Agroextrativismo no
Cerrado, promovidos pela Ecodata, para que sejam inseridas nas discussões do Brasil para a Rio
+20. Proponentes: ECODATA e outros.
Interessada: ECODATA
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: ECODATA
O MMA pediu vista.
7.20. Processo nº 02000.002339/2011-37 - Proposta de moção de apoio à investigação conduzida
pela Polícia Federal referente às causas do vazamento de óleo na Bacia de Campos/RJ, na
plataforma operada pela companhia Chevron.
Interessada: AMAR.
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: AMAR
O MMA pediu vista.
7.21. Processo nº 02000.002341/2011-14 - Proposta de moção de solidariedade à comunidade
Kaiowá Guarani, do acampamento Tekoha Guaviry, de Amambaí/MS, que sofreu o ataque de
pistoleiros, em 18 de novembro de 2011.
Interessada: AMAR
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: AMAR
O MMA pediu vista.
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7.22. Processo nº 02000.002346/2011-39 - Proposta de moção de solidariedade aos lançadores de
alerta, inclusive pesquisadores da UERJ e da Fiocruz, que denunciam problemas ambientais
causados pela empresa Thyssen Krupp na baía de Sepetiba, no Rio de Janeiro.
Interessada: AMAR
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: AMAR
O MMA pediu vista.
7.23. Processo nº 02000.002344/2011-40 - Proposta de moção de solidariedade ao pleito do
Movimento dos Atingidos por Barragens referente à regulamentação dos direitos das
comunidades atingidas por barragens.
Interessada: AMAR
Procedência: 104ª RO. Data: 23 e 24 de novembro de 2011
Relatora: AMAR
O MMA pediu vista.
8. Informes
8.1. Informe da Agência Nacional de Águas sobre a articulação entre o Conama e o CNRH, a
respeito de Vazão Ecológica e Vazão Mínima Remanescente.
A apresentação pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico.
8.2. Informe do Ibama sobre Relatório de Pneumáticos (out/2009 – dez/2010) - atendimento ao
art. 16 da Resolução Conama 416/2009.
A apresentação pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico.
8.3. Informe do Ministério do Meio Ambiente e do Estado do Pará sobre o Zoneamento
Ecológico-Econônico da Zona Leste e da Calha Norte do Estado do Pará.
O Sr. Roberto Vizentim (SEDR/MMA) informou sobre o processo que se encontra no Conama e será
pautado na próxima Reunião da Câmara Técnica de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e
Demais Áreas Protegidas. Disse que o MMA posiciona-se favorável ao Zoneamento. Conta com a
celeridade do processo.
8.4. Informe do Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente
Urbano) sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
A apresentação pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico.
9. Encerramento
A reunião foi encerrada às 11h30 do dia 24 de novembro de 2011.
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