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Sumário Executivo da 119ª Reunião Ordinária do CONAMA
Data: 12 de agosto de 2015
Horário: 9h 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 reunião foi iniciada pelo Secretário Executivo, Francisco Gaetani, com a presença de 65
Conselheiros. Em seguida foi feita confirmação de quórum, atendendo à solicitação feita, e
apresentados os novos conselheiros. A Plenária aprovou a inversão da pauta, para que a
proposta de Resolução sobre Licenciamento Ambiental de Aeroportos Regionais fosse
apreciada.
A Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, fez uso da palavra mencionando que esteve presente
na abertura da Marcha das Margaridas, movimento socioambiental com participação ativa em várias
pautas com o MMA, incluindo o debate sobre o novo Código Florestal aprovado em 2012.
A Ministra alertou sobre a “Agenda Brasil”, conjunto de propostas apresentadas pelo Presidente do
Senado Federal, Renan Calheiros, que inclui itens relativos à revisão do licenciamento ambiental,
alertou que o CONAMA terá que se preparar para participar do debate no Congresso Nacional,
destacando alguns de seus Conselheiros, particularmente os representantes dos órgãos estaduais e
municipais de meio ambiente.
Mencionou que a ABEMA vem conduzindo debate sobre a modernização do licenciamento ambiental
vis a vis a Lei Complementar nº 140, de 2011. Informou sobre o significativo esforço para construir um
entendimento comum com harmonização de rotinas, preservando-se a discricionariedade própria de
cada unidade da Federação.
Informou que no início de 2015 foram trazidas ao CONAMA questões relativas ao novo Programa de
Investimentos em Logística do Governo Federal, o que demanda capacidade de resposta do
licenciamento pelos órgãos ambientais.
Com relação à proposta de resolução sobre o licenciamento ambiental de aeroportos regionais, a
Ministra lembrou que existem muitos aeroportos que foram implantados antes da Lei nº 6.938, de
1981, o que representa um passivo para regularização ambiental. Informou sobre reunião com o
Ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, e os Secretários de Meio Ambiente Estaduais
para apresentação do Programa de Aviação Regional.

2. Apresentação de novos Conselheiros
3. Aprovação das transcrições ipsis verbis da 118ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2015
Transcrição aprovada.
4. Tribuna Livre (15 minutos)

A Tribuna Livre foi realizada após a Ordem do Dia.
- João Soares (CNCG): Compartilhou com os Conselheiros que a Comissão de Meio Ambiente da
Câmara dos Deputados havia aprovado Projeto de Decreto Legislativo suspendendo a Resolução
CONAMA nº 457, de 2013, sobre guarda provisória de animais silvestres apreendidos ou resgatados.
A justificativa do Projeto é que a referida Resolução seria contrária à Lei de Crimes Ambientais.
Lembrou que a Resolução tramitou por 2 anos no CONAMA e teve votação unânime. Exemplificou
que no Estado de São Paulo são apreendidos cerca de 30 mil animais por ano. Fez um apelo no sentido
de conscientizar os Deputados para esclarecer que a Resolução não contribui com o tráfico, mas sim
com a fiscalização.
- Lisiane Becker (Mira-Serra): Complementando a fala do Conselheiro João Soares, mencionou
Projeto de Lei do Rio Grande do Sul visando extinguir a Fundação Zoobotânica, instituição de renome.
Citou uma petição online para impedir a extinção pretendida e conclamou a colaboração de todos para
assiná-la.
- Marcelo Manara (SODEMAP): Fez um alerta sobre a crise hídrica no Estado de São Paulo e o
concomitante agravamento da crise energética. Mencionou a falta de iniciativa dos programas de
proteção dos mananciais, com destaque para o necessário reflorestamento, sendo que, no entanto, o
setor da silvicultura com espécies nativas permanece pouco expressivo. No seu entendimento, seria
necessário pensar um choque de gestão para promover ações de reflorestamento e silvicultura com
essências nativas. Mencionou que, em sua visão, a “Agenda Brasil” coloca o país na contramão das
respostas que exigem a crise climática e ignora a crise hídrica e energética.
- Ronaldo Vasconcelos (Ponto-Terra): Lembrou que em 2011, quando o CONAMA comemorou 30
anos, ocorreu em Belo Horizonte Seminário para discutir o meio ambiente e o papel do CONAMA, em
parceria com o CREA-MG. Informou que em 2015, com todas as dificuldades financeiras, a ONG
Ponto-Terra recebeu uma homenagem pelos 15 anos de sua atuação. E ressaltou o aniversário de 30
anos da Resolução CONAMA nº 01, de 1986, que trata do licenciamento ambiental. Assim, a ONG
Ponto-Terra fará uma discussão sobre a referida resolução, tendo sido convidados vários especialistas,
inclusive do MMA.
- Paulo Roberto Martini (SBPC, Comunidade Científica): Informou sobre o Seminário
“Desflorestamento da Amazônia, protagonismos e desafios”, realizado no Centro de Ciências dos
Sistemas Terrestres (CCST/INPE), ocasião em que o Professor Carlos Nobre mencionou a intenção de
trazer o tema ao CONAMA, a fim de receber contribuições dos Conselheiros.
- Francisco Soares (FURPA): Solicitou ao Secretário a convocação de todos os membros das CTs, uma
vez que foram feitas substituições, para que eles se reúnam no intuito de planejar uma agenda de
trabalho. Ratificou sua avaliação quanto à necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho
e a criação de um Grupo de Trabalho jurídico no MMA para conciliar a legislação sobre o CONAMA
e o CNRH, buscando a unificação dos Conselhos.
- Tadêu Santos (Sócios da Natureza): Fez menção à importância das Moções apresentadas pela
sociedade civil no CONAMA, uma vez que esse seria um instrumento para a explicitação dos conflitos
socioambientais. Comentou que a última mudança no Regimento dificultou muito o uso das Moções,
que vinham ao encontro dos propósitos do Programa do Governo Federal “Dialoga Brasil”. Lembrou
que a Ministra falou sobre licenciamento ambiental e que o Congresso Nacional quer rever o marco
legal do licenciamento, sendo que, desde 2009, os Conselheiros pleiteiam participar dessa discussão.
Fez convocação ao CONAMA para refletir sobre o esvaziamento da pauta deliberativa. Nesse sentido,
informou que foi protocolada solicitação para que o Ministério elabore proposta de resolução sobre
emissões de CO2, tendo em vista que não há regulamentação sobre essas emissões provenientes das
termoelétricas. Fez ainda um apelo para intensificação do debate sobre logística reversa, tendo em
vista que as prefeituras acabarão pedindo prorrogação de prazo para adequação da Lei n.º 12.305, de
2010.

5. Encaminhamentos da Secretaria-Executiva do CONAMA

6. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência
Houve inversão de pauta.
7. Ordem do Dia
RESOLUÇÃO
7.1. Processo nº 02000.000509/2015-72 - Proposta de Resolução CONAMA sobre
Licenciamento Ambiental de Aeroportos Regionais
Proponente: Secretaria de Aviação Civil – SAC/PR
Procedência: 2ª Reunião Extraordinária Conjunta das Câmaras Técnicas de Controle
Ambiental e de Assuntos Jurídicos. Data: 23/07/15.
Tramitação: Matéria em regime de urgência aprovado por ocasião da 117ª Reunião Ordinária
do CONAMA, de 18 de março de 2015. Admitida na 1ª Reunião Extraordinária do CIPAM,
realizada em 29 de maio de 2015. Pautada na 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Técnica
de Controle Ambiental, realizada em 1º de junho de 2015, ocasião em que os trabalhos se
estenderam até o art. 10, sendo a minuta aprovada com emendas na 2ª RE da CTCA, em 10
de junho de 2015. Pautada na 3ª RE da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, em 16 de junho
de 2015, houve o entendimento de que existiam questões de mérito que demandavam uma
melhor apreciação, o que levou à marcação de reunião conjunta entre a CTCA e a CTAJ. A
matéria foi então aprovada com emendas na reunião de 23 de julho de 2015, quando foi
encaminhada para a Plenária do CONAMA.
Pedido de vista, apresentado pelo Conselheiro Marcus Vinícius Polignano, do Instituto Guaicuy SOS
Rio das Velhas, rejeitado.

Matéria aprovada com emendas.
7.2. Processo nº 02000.001335/2015-65 - Resolução n.º 468, de 2015, Ad Referendum do
Plenário, que altera a Resolução CONAMA n.º 464, de 2014, que instituiu o calendário de
reuniões ordinárias para o ano de 2015.
Proponente: MMA.
Procedência: Gabinete da Ministra
Tramitação: Resolução n.º 468, de 27 de julho de 2015, publicada no DOU n.º 144, de 30 de
julho de 2015, que altera a data da 119ª Reunião Ordinária do CONAMA, de 19 e 20 de agosto
de 2015, para 12 e 13 de agosto de 2015.
Matéria aprovada sem emendas.

MOÇÃO
7.3. Processo nº 02000.001032/2015-42 – Proposta de Moção que solicita informações a serem
prestadas pelo Ministério de Minas e Energia – MME – sobre o programa de energia no Brasil
e suas diversas fontes de energia – eólica, solar, hidrelétrica e nuclear.
Proponente: FURPA.
Moção aprovada com emendas.
8. Informes

8.1. Processo de Regulamentação da Nova Lei do Patrimônio Genético
Informe prestado pelo Diretor do Departamento do Patrimônio Genético do MMA, Sr. Rafael de Sá
Marques.
8.2. Situação do Cadastro Ambiental Rural no Brasil
Informe prestado pelo Diretor de Fomento e Inclusão Florestal do Serviço Florestal Brasileiro, Sr.
Carlos Eduardo Sturm.
8.3. Licenciamento Ambiental de Postos Revendedores de Combustíveis - Resolução CONAMA
273/2000
Informe prestado pelo Superintendente de Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, Sr. Aurélio Amaral.
8.4. Consulta Pública sobre o Documento “Instrumento Regional de Direitos ao Acesso em Matéria
Ambiental”
Informe prestado pelo Marcelo Martinez, Subchefe da Coordenação-Geral de Desenvolvimento
Sustentável do Ministério das Relações Exteriores.
9. Encerramento
A reunião foi encerrada às 16h30 pela Conselheira do MMA, Regina Gualda.

