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Sumário-Executivo da 118ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 27 de maio de 2015
Horário: das 9h às 18h
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Brasília/DF
1. Abertura da reunião pela Ministra do Meio Ambiente
A Ministra Izabella Teixeira destacou três temas da pauta da reunião que são de alta relevância e
têm correlação com o fortalecimento do Conselho, inclusive por meio do monitoramento de
políticas públicas ambientais: a Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP Clima de
Paris), o novo regramento sobre Patrimônio Genético e a Gestão de Florestas Públicas. Em
relação à COP Clima, a Ministra destacou que a explanação da Secretaria de Mudanças
Climáticas do Ministério do Meio Ambiente, a ser realizada pelo Sr. Adriano Santhiago,
esclareceria a posição do Brasil perante o tema no cenário internacional. Em relação ao tema do
Patrimônio Genético, a explicação da nova lei ficou a cargo da Secretaria de Biodiversidade, por
meio do Sr. Henry de Novion. Também menciona a apresentação do Relatório de Gestão de
Florestas Públicas – 2014, destacando os avanços nos editais de concessão florestal, como foi o
caso do uso de chips para promover a rastreabilidade da madeira manejada, cuja exposição seria
feita posteriormente pelo Diretor-Geral do Serviço Florestal Brasileiro, Sr. Raimundo Deusdará.
Frisou ainda a oportunidade dos Conselheiros de perguntar ao Sr. Deusdará sobre outros temas
relevantes, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Inventário Florestal Nacional (IFN-BR).
A Ministra lembrou ainda que, com o Cadastro Ambiental Rural, está sendo possível observar a
grande extensão de florestas em áreas particulares. Ainda sobre sobre o CAR, a Ministra
destacou o esforço de cadastramento dos assentamentos rurais, que foi realizado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA). Citou ainda que o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa
(PLANAVEG) está em período de consulta na internet, disponível para envio de contribuições1.
Mencionou que a semana foi marcada por reunião de alto nível na Bélgica, com a presença de
vários países, para construir acordo sobre a COP Clima de Paris. Disse haver uma disposição
política para construir esse acordo de clima, de modo que em todos os fóruns de discussão entre
os países, o tema da mudança climática é presente e recorrente. Lembrou que nenhum país tem
reduzido tanto as emissões de gases de efeito estufa quanto o Brasil. Além da redução das
emissões, o tema do desmatamento líquido zero também está sendo debatido, apesar de ainda não
haver consenso. Contudo, o desmatamento líquido zero é algo a ser buscado no período pós
2020.
A Ministra afirmou que o Brasil tem muitos desafios em relação às suas florestas, principalmente
com as estaduais. Denunciou a situação de alguns Estados que vem desafetando florestas
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estaduais. Mencionou ainda a dificuldade de tornar viável a produção de madeira certificada e
sugeriu ao CONAMA que promova um debate sobre as concessões florestais. Aproveitando o
ensejo do tema e da realização da semana do meio ambiente, a Ministra compartilhou com o
Plenário imagens recentes de fiscalização realizada pelo IBAMA durante operações de combate
ao desmatamento na Amazônia. Fez menção positiva à parceria do Estado do Mato Grosso no
combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e fez um apelo pelo fim do uso de correntões.
Mostrou indignação e pediu aos Estados representados no CONAMA que se mobilizem junto aos
seus Governadores para editar normas de proibição do uso do correntão. Pontuou que o único
Estado da Amazônia Legal que tem Decreto proibindo o uso do correntão (correntes de navio) é
o Pará. Reafirmou que tal situação é inaceitável e reforçou o pedido aos Secretários de Meio
Ambiente.
Também mencionou um vídeo, nas suas palavras, chocante e inaceitável, que está circulando pela
internet com imagens da matança de onças, cuja apuração já está sendo feita pelas autoridades.
Em virtude desse fato, afirmou a necessidade de iniciar uma campanha pela fauna do país, tendo
em vista que tal agressão envolve aspectos éticos e sociais de uma sociedade que não tolera
tamanha violência. Nesse contexto, solicitou ao CONAMA uma Moção sobre a fauna brasileira,
pois é preciso mudar de atitude e mobilizar a sociedade brasileira na defesa da fauna e da
biodiversidade.
2. Aprovação das transcrições ipsis verbis da 117ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2015
Transcrição aprovada
3. Tribuna Livre (15 minutos)
-

Ronaldo Vasconcelos (Ponto-Terra): Comunicou que o Governo de Minas Gerais regularizou
a situação dos servidores de meio ambiente do Estado. Parabenizou a nova presidente do
IBAMA e ressaltou a importância sobre o tema da fauna silvestre.

-

Marcelo Manara (SODEMAP): Levantou duas questões em relação: uma delas com relação às
audiências públicas para a transposição do Parnaíba do Sul para o Sistema Cantareira, apontando
a necessidade de discussão prévia sobre a questão da segurança hídrica dos municípios à jusante
da captação. Outro ponto foi o anúncio da ferrovia transcontinental, onde foi solicitada a
discussão quanto à viabilidade ambiental do projeto.

-

Lisiane Becker (MIRA-SERRA): Fez menção ao Dia da Mata Atlântica e realizou breve
leitura dos objetivos de ONGs da Mata Atlântica, expressos na Carta de Itaperó, disponibilizada
na íntegra no site do CONAMA.

-

Tadêu Santos (Sócios da Natureza): Ressaltou a importância da realização do Encontro
Nacional das Entidades Ambientalistas (ENEA). Fez menção às mudanças climáticas e ao
problema das termelétricas no Sul do País, nas quais apontou a falta de monitoramento externo
das emissões de gases e reiterou a solicitação de um debate sobre a matriz energética.
Adicionalmente, falou sobre a importância da questão do lixo no país, sugerindo um seminário
com a assessoria de especialistas. Destacou que a questão do lixo é a mais impactante para o
meio ambiente, sendo necessário que o Estado desonere as empresas e cooperativas que
reciclam o lixo. Mencionou inclusive a existência de estudo do IPEA e uma PEC no Senado
sobre a desoneração sugerida.

-

Pedro Wilson (ANAMMA Nacional): Saudou a todos em razão do Dia da Mata Atlântica e
mencionou a Assembleia Geral das Empresas Municipais de Saneamento. Informou que o
tratamento da água chega a 90% e o de esgoto não chega a 30%. Junto com a ANAMMA, a
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ABES e outros vêm lutando pela logística reversa e a efetivação da Lei de Resíduos Sólidos.
Informou ainda a realização, na cidade de Campinas (SP), do 24º Encontro Nacional da
ANAMMA, que elegerá a nova direção de 2015-2017. Solicitou que seja feita na próxima
reunião do CONAMA apresentação sobre a situação em que se encontra o relatório da Rio +20 e
os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Agradeceu à ANAMMA, uma vez que aquela era
sua última participação como Conselheiro do CONAMA. Pediu que o CONAMA vote uma
moção de repúdio sobre o Decreto Legislativo que transfere a decisão sobre as Terras Indígenas
para o Congresso Nacional.
-

Francisco Soares (FURPA): Explicitou a dificuldade de envio de moções ao Conselho nas
regras atuais do Regimento Interno. E ressaltou a realização pelo Comitê do Rio Parnaíba do
Plano Nacional de Recursos Hídricos.

-

João Batista Monsã (ADEMASP): Informou ao Plenário que no dia 22 de maio de 2015, o Dr.
Paulo Nogueira Neto recebeu Prêmio Nacional da Biodiversidade.

4. Encaminhamentos da Secretaria-Executiva do CONAMA
4.1. COP de Paris, 2015
Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima Adriano
Adriano Santhiago de Oliveira - Secretaria de Mudanças Climáticas do MMA
4.2. Novo Marco Regulatório do Patrimônio Genético
Henry de Novion - Departamento do Patrimônio Genético do MMA.
4.3. Relatório de Gestão de Florestas Públicas de 2014, conforme art. 53 da Lei n.º 11.284/2006
Raimundo Deusdará Filho - Serviço Florestal Brasileiro
4.4. Relatório de Monitoramento da Resolução CONAMA nº 362/2005, nos termos do art. 9º da
Resolução - recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado
Zilda Maria Veloso - Departamento de Ambiente Urbano do MMA
(link da apresentação e do relatório)
- Zuleica Nycz (APROMAC). Solicitou a publicação do Relatório da APROMAC junto com o
Relatório do MMA.
5. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência
* Apresentado pelo Conselheiro José Leônidas (MPF), pedido de inversão de pauta, de modo a iniciar a
votação pelo processo sobre reclassificação de embalagens de tintas, item 7.2 da pauta. Pedido
aprovado.
* Apresentado pelos Conselheiros José Leônidas (MPF); Francisco Soares (FURPA); Tadeu Santos
(Sócios da Natureza); Saint-Clair Santos (MPE); Lisiane Becker (Mira-Serra); Marcelo Manara
(SODEMAP); Karen Sobreira (ECOTRÓPICA); Joaquim Belo (CNS), requerimento para votação
nominal das 2 matérias em pauta, nos termos do art. 23 do Regimento Interno do CONAMA.
Votações nominais realizadas em todas as emendas apreciadas pelo Plenário do Conselho, conforme
registrado nas transcrições.
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6. RESOLUÇÕES
6.2. Processo nº 02000.001299/2011-14 – Proposta de Revisão da Resolução CONAMA nº
307/2002, para inclusão das embalagens vazias de tinta imobiliária na Classe B
Proponente: CNI
Procedência: 11ª Reunião da CTAJ. Data: 02 e 03/03/2015.
Tramitação: Matéria pautada na 15ª CTQAGR (23 e 24/07/14), sem deliberação na referida
reunião, em razão de ser necessária a apreciação dos estudos apresentados pela ABRAFATI aos
membros da Câmara Técnica. Pautada por mais três vezes na Câmara (16ª, 18ª e 19ª reuniões),
foi discutida e aprovada na 19ª CTQAGR, havendo empate e tendo sido exercido o voto de
qualidade pelo Presidente da CT, conforme § 2º, art. 41 do RI. Durante a 10ª CTAJ houve pedido
de vista por parte do Instituto Planeta Verde e da CNI. Matéria aprovada na 11ª CTAJ. Durante a
117ª RO, houve pedido de vista: Instituto Guaicuy, SODEMAP, Associação Kanindé,
Organização Ponto Terra, Mira-Serra, Movimento Nacional dos Catadores de Materiais
Recicláveis, IBAMA, MMA, CNI. Em 30 de abril de 2015, foi realizada reunião entre as
entidades que solicitaram vista ao processo, com a sistematização de emendas.
Matéria aprovada com emendas.
Votações nominais realizadas em todas as emendas, conforme registrado nas transcrições.
7.1. Processo nº 02000.000110/2011-68 – Proposta de Resolução CONAMA que dispõe
sobre o controle da utilização de produtos ou processos para recuperação de ambientes
hídricos e dá outras providências
Proponente: IBAMA
Procedência: 117ª Reunião Ordinária do CONAMA. Data: 18/03/2015.
Tramitação: Proposta de minuta finalizada pelo GT Ambientes Hídricos e encaminhada para
apreciação da CTQAGR. Durante a 18ª e 19ª reuniões da CTQAGR, o texto recebeu propostas de
emendas, sendo aprovada e encaminhada para a CTAJ. A minuta foi aprovada, com emendas,
pela 10ª CTAJ. Durante a 116ª RO, houve pedido de vista pela ONGs PROAM, Inst. Guaicuy
SOS Rio das Velhas e SODEMAP e durante a 117ª RO, a matéria foi retirada de pauta, pelo
proponente, para aprimoramento da minuta e reapresentada para esta Plenária.
Matéria aprovada com emendas.
Votações nominais realizadas em todas as emendas, conforme registrado nas transcrições.
7. Informes.
8. Encerramento.
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