MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
Departamento de Apoio ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – DConama
SEPN 505, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, 1º andar - Asa Norte - 70730-542 – Brasília/DF
Tel. (61) 2028-2207/2102 - conama@mma.gov.br

Sumário Executivo da 110ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 22 de maio de 2013
Horário: das 09h às 18h
Local: Auditório nº 1, Edifício Sede do Ibama, Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 2,
Brasília/DF
1. Abertura da reunião pela Ministra do Meio Ambiente
A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, deu início à reunião, destacando a importância
das minutas de resolução constantes da pauta: a proposta referente ao Termo de Guarda de
Animais Silvestres; a que trata da utilização de micronutrientes na produção de fertilizantes; a que
dispõe sobre o licenciamento de assentamentos para a reforma agrária.
Saudou a eleição do representante do Setor Florestal, Conselheiro Marcílio Caron Neto, que atuará
junto à Comissão Tripartite Nacional na escolha dos tipos de empreendimentos e atividades que
deverão se submeter ao licenciamento ambiental da União, nos termos da alinea "h" do inciso XIV,
do art. 7º, da Lei Complementar n. 140, de 2011. Na oportunidade, solicitou ao Conselheiro eleito
que promova a interlocução com o segundo colocado, Bruno Scala Manzolillo, representante da
Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza – FBCN, assim como com todo o Plenário, a
fim de assegurar maior representatividade do Conama na Comissão Tripartite, que deverá ter sua
primeira reunião ainda no próximo mês de junho, ocasião em que será construído o Regimento
Interno e definida a pauta das discussões. Sobre o assunto, requereu à ABEMA que, por ocasião da
constituição das Comissões Tripartites Estaduais, faça a interlocução com os municípios no que se
refere à descentralização do licenciamento ambiental.
Ainda a respeito da LC n.º 140, a Ministra destacou a importância do Conama realizar discussões
técnicas que abordem os desafios da lei, fazendo com que o conselho construa, de forma
permanente, um cenário reflexivo sobre todos os temas ambientais. Sugeriu a organização de
seminário, com a participação da ABEMA e ANAMMA, após a eleição das novas diretorias dessas
entidades, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, para que sejam discutidos assuntos
estratégicos, tanto para o Conama quanto para as Comissões Tripartites.
Izabella Teixeira destacou requerimento feito por alguns Conselheiros, por ocasião da 109ª
reunião do Conselho, para que o Conama passe a acompanhar a implementação do Novo Código
Florestal, ocasião em que anunciou a publicação em Diário Oficial de Comissão para tal propósito
e que o Conama deveria eleger um representante das entidades ambientalistas para participar
dessa Comissão.
A Ministra comentou sobre notícia na imprensa que retratou processo de demanda da sociedade
em torno do Novo Código Florestal e mostrou-se satisfeita em ver a sociedade preocupada com o
cumprimento da nova lei. Ressaltou a importância dos movimentos sociais para a implementação
da nova lei, bem como o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A Ministra
ressaltou que nos últimos meses foram realizadas várias consultas com o setor agrícola,
ambientalistas e comunidade científica. Foi desenvolvido o sistema referente ao Cadastro
Ambiental Rural – SICAR, capacitados 5 mil gestores públicos, houve a compra de imagens de
satélite, as quais foram cedidas a vários estados e Ministérios em evento no próprio CONAMA,
celebraram-se termos de cooperação com todos os Estados e associações de classe - da agricultura
familiar ao agronegócio - e a capacidade de armazenamento de dados do IBAMA foi triplicada.
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Por fim, comentou o empenho dos órgãos ambientais estaduais e municipais, do MMA, juntamente
com os setores sociais envolvidos, em implementar, no prazo estabelecido, o Cadastro Ambiental
Rural – CAR.
Informação do quorum.
2. Apresentação de novos Conselheiros
3. Aprovação da transcrição ipsis verbis da 109ª Reunião Ordinária, de 20 e 21 de março de 2013
A Diretora do DCONAMA, Sra. Adriana Mandarino, apresentou os novos Conselheiros.
4. Tribuna Livre (15 minutos)
Sr. Mauro Buarque (ANAMMA): Despediu-se do Conama, em função do término de seu mandato
à frente da ANAMMA e reforçou convite para encontro da entidade em Aracaju, no final do mês
em curso, ocasião em que serão tratados diversos temas, como as Comissões Tripartites e a política
para cidades sustentáveis, além da eleição dos novos Dirigentes da associação.
Sr. Bruno Scala Manzolillo (FBCN): Parabenizou a iniciativa da Ministra por permitir que o
representante do Conama no Grupo formado para discutir a tripartite fosse eleito pelos próprios
conselheiros. Congratulou o Sr. Marcilio Caron pela vitória. Parabenizou, também, a condução da
eleição realizada de forma transparente pelo Departamento de Apoio ao Conama e encaminhou à
Diretora do Conselho algumas sugestões de aperfeiçoamentos para quando novos processos
eleitorais similares ocorrerem.
Sr. Hassan Sohn (APROMAC): Expôs preocupação em relação ao Projeto de Lei nº 7.123/2010, da
Câmara Federal, que cria a Estrada-Parque Caminho do Colono, que, segundo ele, facilita a caça
predatória, a extração ilegal de madeira e palmitais, além de interromper a movimentação da
fauna. Solicitou, então, o apoio dos Conselheiros do Conama para a rejeição do referido Projeto de
Lei.
Sr. Carlos Bocuhy (PROAM): Manifestou apoio à APROMAC e lamentou a construção do
Rodoanel Metropolitano, em desconformidade com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial
da cidade de São Paulo. Parabenizou o bom funcionamento do Departamento de Apoio ao Conama
e a capacidade técnica da equipe. Reforçou a fala da Ministra, lembrando da importância do
Conselho como um espaço democrático de discussões e criticou as posturas que fogem a esse
propósito.
Sra. Lisiane Becker (SODEMAP): Mostrou-se preocupada com a proposta de Resolução de
quirópteros que, segundo ela, sofreu intervenções de mérito da Câmara Técnica de Assuntos
Jurídicos - CTAJ. Sugeriu reunião conjunta para dirimir conflitos.
Sr. Roberto Justos (CNA – relator da matéria na CTAJ): Informou que foi identificado problema
de ordem legal na matéria que tratava dos quirópteros. Disse que a CT de Assuntos Jurídicos
entendeu que o Conama não poderia criar reserva de mercado e lembrou que o IBAMA já regula a
matéria e proíbe a matança dos morcegos, mediante Instrução Normativa.
Sr. Tadeu Santos (SÓCIOS DA NATUREZA): Apelou aos Conselheiros e ao MMA que
observassem a questão de queima de combustíveis fósseis com maior seriedade. Segundo ele, com a
derrubada da Portaria n.º 498 do Ministério de Minas e Energia, o Governo está abrindo
possibilidades de produção de energia pela queima de combustíveis fósseis, quando a maior parte
dos outros países segue caminho contrário.
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Sr. Nilo Diniz (MMA): Informou que o MMA está trabalhando no sentido de atualizar as
deliberações da 3ª Conferência Nacional do Meio Ambiente de 2008 e que há a intenção de
disponibilizá-las na Semana do Meio Ambiente. Em relação à Conferência Infanto-Juvenil,
informou que foi constituído Grupo de Trabalho Interministerial com MMA, Ministério da
Educação e Secretaria Nacional da Juventude. Tal Grupo concluiu proposta de Programa Nacional
para a Juventude e o Meio Ambiente que se encontra aberto à consulta pública no endereço
eletrônico www.consultajuventudemeioambiente.wordpress.com.
Sr. Luiz Firmino Pereira (Estado do RJ): Informou que o estado do Rio de Janeiro vai cumprir a
Política Nacional de Resíduos Sólidos até 2014. Segundo ele, 95% dos dejetos já estão em aterros
licenciados. Informou ainda que o Estado do Rio de Janeiro desenvolveu modelo que regulamentou
a Lei Complementar n.º 140, mediante a atuação do Conselho Estadual do Meio Ambiente –
CONEMA: Resolução nº 42. Sobre a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, disse que
o Estado fechou acordo com o IBAMA, no qual recebe diretamente os recursos e repassa 50% para
que os municípios equipem suas Secretarias de Meio Ambiente. Informou, ainda, que a ABEMA
produziu minuta de Decreto de regulamentação da LC n.º 140 com pontos relevantes e, por último,
e finalizou lembrando o Seminário da ABEMA, que ocorrerá nos dias 26 e 27 de junho em Brasília
e que irá discutir a modernização do licenciamento ambiental, seguindo orientação da Ministra.
Sra. Ângela Guimarães (Secretaria Geral da Presidência): Reforçou a fala do Sr. Nilo Diniz e
solicitou participação na consulta pública sobre a proposta de Programa Nacional para a
Juventude e o Meio Ambiente.
Sr. Anselmo Lessa (ANAMMA SUL): Informou que no Estado de Santa Catarina ainda há muita
insegurança jurídica quanto ao licenciamento e por isso a importância das discussões sobre o tema.
5. Encaminhamentos da Secretaria-Executiva do CONAMA
5.1. Resultado da eleição do representante do CONAMA junto à Comissão Tripartite Nacional.
5.2. Proposta de Revisão da Resolução CONAMA nº 432/2011 que estabelece novas fases de
controle de emissão de gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos e
dá outras providências.
A Diretora do DCONAMA Adriana Mandarino informou que a Câmara Técnica de Qualidade
Ambiental deliberou pela criação de Grupo de Trabalho para rever e discutir a viabilidade de
alteração do fator de deterioração dos equipamentos de controle das emissões de poluentes por
motos, com vista à fase M5 do PROMOT. Em razão disso, o proponente da matéria retirou o
assunto de pauta para que o tema fosse debatido de forma mais global no GT.
6. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência.
Sr. Volney Zanardi (IBAMA) solicitou inversão de pauta. Sugeriu que o item 7.2 fosse tratado por
último na ordem do dia. O plenário aprovou sugestão.
Sr. Bocuhy (PROAM) informou que 3 moções foram apresentadas à mesa, mas que após
entendimentos com a Secretaria Executiva, elas retornarão na próxima reunião com informaçpes
contextuais mais precisas.
Sr. Marcelo Lelis (Min. das Cidades) requereu urgência na aprovação do Plano Nacional de
Saneamento Básico - PLANSAB.
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7. Ordem do Dia
RESOLUÇÕES
7.1. Processo nº 02000.002732/2009-14 - Proposta de Resolução que disciplina a concessão do
termo de guarda de animais apreendidos, resgatados ou oriundos de entrega espontânea e dá
outras providências.
Proponente: Mira-Serra.
Procedência: 109ª Reunião Ordinária do CONAMA. Data: 20/03/13.
Tramitação: Aprovado o texto base pela 20ª Câmara Técnica de Biodiversidade - CTBio, em 08 e
09/11/11. Recebeu pedido de vista na 1ª CTAJ (15 e 16/02/12). A 2ª CTAJ (10 e 11/05/12) devolveu a proposta à CTBio pelas razões expostas no pedido de vista do IBAMA. CNCG e IBAMA
produziram nova versão, discutida em 4 reuniões subsequentes. Texto aprovado com emendas na
5ª CTBio (28 e 29/01/13) e encaminhado à 5ª CTAJ (19 e 20/02/13), que finalizou a apreciação da
minuta em sua 1ª Reunião Extraordinária. Pedido de vista realizado na 109ª RO por MMA, IBAMA, CNCG, FNP e PROAM.
Relatores: MMA, IBAMA, CNCG, FNP e PROAM.
Proposta aprovada com emendas.
7.2. Processo nº 54000.000113/2012-86 – Proposta de Resolução que que trata do licenciamento
ambiental da infraestrutura e das atividades agrossilvipastoris em assentamentos da reforma
agrária.
Proponente: MDA.
Procedência: 1ª reunião extraordinária conjunta das Câmaras Técnicas de Controle Ambiental e
Assuntos Jurídicos. Data: 06/05/13.
Tramitação: A proposta foi apresentada durante a 109ª Reunião Ordinária do CONAMA
(20/03/13), onde foi aprovado o regime de urgência, e admitida pela 3ª reunião do Cipam
(16/04/13). Pautada na 4ª Câmara Técnica de Controle Ambiental foi remetida à 1ª reunião extraordinária conjunta das Câmaras Técnicas de Controle Ambiental e Assuntos Jurídicos, onde foi
aprovada com emendas e enviada à Plenária.
Relatores: Presidente da CTCA.
APROMAC pediu vistas ao processo.
O Plenário votou contrário ao pedido de vistas e a proposta de Resolução foi aprovada com
emendas.
7.3. Processo nº 02000.002955/2004-69 - Uso de resíduos industriais indicados como matériaprima para a fabricação de produtos fornecedores de micronutrientes utilizados como insumo
agrícola.
Proponente: ABEMA.
Procedência: 7ª Reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. Data: 17 e 18/04/13.
Tramitação: A matéria iniciou sua tramitação na 11ª CT de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos, em 24 e 25/02/05. A 25ª CT, em 15 e 16/05/08, criou GT para discussão, dando
ao Governo de São Paulo a coordenação e ao Ministério da Saúde a relatoria, o qual se estendeu
por 15 reuniões, terminando os trabalhos em dezembro de 2011. A minuta foi pautada na 1ª CT
Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, em 08 e 09/02/12, e nas oito reuniões posteriores,
sendo aprovada na 8ª CTCA, em 15 e 14/03/13 e na 6ª Reunião da CT Assuntos Jurídicos, em 17 e
18/04/13.
Relatores: Presidente da CTQAGR.
PROAM, PLANETA VERDE, CNI, MAPA e MMA pediram vistas do processo.
Sumário Executivo – 110ª RO do CONAMA – 22 de maio de 2013

4

MOÇÃO
7.4. Processo nº 02000.000662/2013-38 - Proposta de Moção à Ministra do Meio Ambiente para
que inclua membro da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB na composição do CONAMA.
Proponente: FUNPAPI.
Relator: FUNPAPI.
Proposta de Moção rejeitada.
8. Informes
8.1. Informe do MMA sobre o relatório previsto no art. 9º da Resolução CONAMA nº 362, de 23
de junho de 2005, que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante
usado ou contaminado.
Informe dado pela Sra. Zilda Veloso (MMA). A apresentação pode ser visualizada aqui.
8.2. Informe do MMA sobre a Representação Civil das Organizações Não-Governamentais no
CONAMA junto ao Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI – GERCO/CIRM).
Informe não prestado. A Sra. Adriana Mandarino, Diretora do DCONAMA, informou que a
Portaria que instituiu o Grupo está em reformulação.
A Sra. Ana Beatriz (FNMA) provocou o CONAMA a manter a participação da Sociedade Civil
no Conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA. Solicitou nova indicação, na
medida em que a entidade que hoje representa o CONAMA não mais pertence ao Conselho.
A Sra. Adriana Mandarino (DCONAMA) informou que as eleições previstas para a
Comissão de Acompanhamento do Código Florestal, bem como para o Conselho do Fundo
Nacional do Mieio Ambiente seguirão o rito da Comissão Tripartite Nacional, feita pela
internet. Informou ainda que, em breve, o DCONAMA enviará Ofício fornecendo
orientações a essas próximas eleições.
9. Encerramento
A reunião foi encerrada às 17h.
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