MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
Sumário-Executivo
129ª Reunião Ordinária do CONAMA
13 de junho de 2018, a partir das 9h30
Auditório nº 1, Edifício Sede do Ibama, Setor de Clubes Esportivos Norte

1. Abertura da reunião pelo Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente
A reunião foi aberta às 10:30h pelo Senhor Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente,
Romeu Mendes do Carmo, que agradeceu a presença de todos e proferiu discurso referente ao
processo 02000.002704/2010-22, que prevê a revisão dos padrões de qualidade do ar,
estabelecidos pela Resolução Conama nº 3/1990 e ao Programa de Controle da Poluição do Ar por
Veículos Automotores - PROCONVE. Informou que o Sr. Ministro, anteriormente interino, foi
efetivado, o que legitima o trabalho que vem sendo desenvolvido no MMA, desde o mandato do
ministro Sarney.
A palavra foi passada para o Sr. Jair Vieira Tannus – Secretário de Recursos Hídricos e Qualidade
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que se mostrou atento à revisão da Resolução Conama
nº3/1990 e reforçou a necessidade de revisão destes padrões tendo em conta sua defasagem em relação
aos padrões recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Apresentou preocupação
com milhares de mortes, por ano, em todo país, atribuídas à poluição do ar e seus efeitos negativos
na saúde humana. Ressaltou a responsabilidade dos veículos pesados em grande parte da poluição do
ar e que por isso sugerem maior controle. Lembra que o Brasil regula a matéria desde 1990, mas que
agora é necessário implementar novas fases do PROCONVE e manter seu aprimoramento.
Após concluir sua fala, Sr. Jair Vieira Tannus – Secretário de Recursos Hídricos e Qualidade
Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, repassou a condução dos trabalhos ao Conselheiro do
MMA, Sr. Raimundo Deusdará, diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro.
2. Apresentação dos novos Conselheiros.
A diretora do DConama, Adriana Mandario, fez a leitura e deu as boas-vindas aos novos conselheiros
que tomaram posse na ocasião da 129ª RO.
3. Aprovação da transcrição ipsis verbis da 128ª Reunião Ordinária, de 28 de fevereiro de 2018.
Aprovada por unanimidade.
4. Tribuna Livre
O Conselheiro do MMA, Sr. Raimundo Deusdará, concedeu 3 minutos de fala para cada conselheiro,
que se deu na seguinte ordem:
SR. ROGÉRIO MENEZES DE MELLO - Anamma Nacional – Registra, pela ANNAMA, a
preocupação com o momento atual, tendo em conta as pautas discutidas no Congresso Nacional,
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reforçando que a prioridade no momento deve ser a articulação institucional e política em detrimento
de votar matérias polêmicas e de difícil consenso, como o PL do Licenciamento Ambiental. Citou a
questão do aumento de uso de agrotóxico e suas consequências na saúde e no meio ambiente e
referendou o Centro Boldrini, em Curitiba, que trata de crianças com câncer que podem ter relação
com o consumo indevido de agrotóxicos. Cumprimenta a todos das equipes estaduais da ABEMA,
no avanço na Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental.
SR. MARIO MANTOVANI - SOS Mata Atlântica – Anuncia a menor taxa de desmatamento do
bioma Mata Atlântica desde 1995. Relata a parceria entre a SOS e o Serviço Florestal Brasileiro no
avanço do Cadastro Ambiental Rural e outras parcerias com o INPE e Ministério da Ciência e
Tecnologia que tem colaborado para a valorização e redução do desmatamento deste bioma.
SR. ARTUR JOSÉ VIEIRA BRUNO - SEMA – CEARÁ – Saldou os presentes e fez convite em
nome dos Secretários de Meio Ambiente da região Nordeste, para a II Conferência da Caatinga, que
tem como tema: Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade, e decorrera entre os dias 19 e 21 de
junho, em Fortaleza. Na Conferência serão apresentados resultados da sistematização e análise dos
compromissos assumidos na I Conferência da Caatinga, em 2012. Serão ainda apresentados
Progressos e Desafios do bioma da Caatinga relativamente aos temas: desenvolvimento humano,
econômico e social, meio ambiente e recursos hídricos. Mais informações www.sema.ce.gov.br.
A SRª. ZULEICA NYCZ – APROMAC – Comentou sobre a obrigatoriedade da apresentação do
Relatório da gestão dos óleos lubrificantes usados ou contaminados na pauta da 129ª Reunião
Ordinária do CONAMA, conforme a Resolução CONAMA 362/2005, e entregou à mesa o Relatório
(Versão em Português e Inglês) sobre o tema, onde estima-se que houve nos últimos 10 anos uma
evasão fiscal de cerca de 270 milhões de dólares de impostos estaduais em decorrência da destinação
irregular de óleos lubrificantes usados e contaminados. Relatou outra questão importante referente à
proposta de revisão da Resolução 03/90 sobre os padrões da qualidade do ar, e mostrou-se
decepcionada com o Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde e solicita informações sobre
o relatório do PROCONVE.
A SRª LETÍCIA – MMA - Faz esclarecimentos sobre o atraso no envio do relatório da gestão dos
óleos lubrificantes mas reforça a importância da cadeia de logística reversa, especificamente em se
tratando do óleo lubrificante. Compromete-se a entregar o relatório até a próxima reunião Plenária.
Adriana diz que os dois relatórios estarão disponíveis para a próxima reunião.
A SRª. LISIANE BECKER - Instituto Mira-Serra – Lembra o dia da Mata Atlântica e cita que a
rede de ongs da Mata Atlântica indica algumas ameaças bastante graves como a não regulamentação
do Fundo da Mata Atlântica e morosidade na recuperação de passivos ambientais no bioma. Afirma
a redução do desmatamento do bioma mas reforça preocupação com a fauna. Além disso questiona a
seleção de ongs no CNEA – Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas, e solicita
esclarecimentos sobre os critérios de seleção.
O SR. MARCELO MARCELINO DE OLIVEIRA - ICMBio – Esclarece para a Sra. Lisiane a
questão dos prazos estabelecidos por decreto e que a seleção das ongs no CNEA – Cadastro Nacional
de Entidades Ambientalistas buscou representantes de povos tradicionais e instituições de
conservação da natureza.
O SR. FRANCISCO RODRIGUES SOARES - FURPA – Cita a moção referente à criação do
Parque Nacional da Serra Vermelha e solicita que seja autorizado o andamento do processo de criação
da UC. Citou também a necessidade de criação da UC da Capadócia do Piauí e reforça a questão da
especulação imobiliária e aumento do turismo na ilha de Fernando de Noronha.
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O SR. CARLOS ALBERTO HAILER BOCUHY - Presidente do PROAM – Cumprimenta o Sr.
Jair Vieira Tannus – DDS/MMA pela fala que resgata a visão integrada entre saúde, ambiente e
tecnologia quando se trata da questão da poluição do ar. Solicita a presença do MMA e Ibama no
Rota 2030, do MDIC. Cita o enfraquecimento da discussão relativa ao PROCONVE e ao avanço da
tecnologia utilizada pela indústria automobilística. Ressalta que é preciso sinalizar para a sociedade
e para a indústria metas mais restritivas em relação ao material particulado, que atualmente e
conforme parâmetros em vigor ferem os princípios da precaução e aconselha rever a resolução
CONAMA 03/90 de forma que ela seja protetiva à saúde e ao meio ambiente.
O SR. DANIEL MELO BARRETO – GERC – Grupo Ecológico Rio de Contas – BA – Cita
fatos que estão acontecendo na Bahia como o derramamento de óleo Rio São Paulino em Passe de
Gandeias, próximo a Ilha de Maré que compromete a vida de pescadores e marisqueiros na região.
Outro fato citado foi o desrespeito de alguns produtores rurais com as questões ambiental, na região
do Matopiba, onde fazendeiros, mesmo sem licenciamento ambiental, atuam de forma autoritári. Em
relação ao Conselho de Segurança Alimentar – CONSEA, informa que trará relatório na próxima
reunião que visa o maior controle de alimentos transgênicos e com elevados teores de agrotóxico.
SR. ROBERTO LAUREANO ROCHA - Movimento dos Catadores – Repete o já dito na última
reunião Plenária referente ao retrocesso que a Política Nacional de Resíduos Sólidos vem sofrendo
nos últimos anos. Lembra que o aterro sanitário de Brasília poderia durar mais de 15 anos mas deverá
durar no máximo 9 anos e que foram licenciadas duas instalações para incineração de lixo o que
promove a desvalorização dos catadores de materiais recicláveis.
O SR. RONALDO LUIZ REZENDE MALARD - Ponto Terra – Endossa as palavras do
conselheiro Bocuhí na reavaliação dos parâmetros de poluição atmosférica e solicita o monitoramento
e o relatório do PROCONVE.
A SRª MARIA LUCIA BERNARDES COELHO SILVA - ABES – Em representando o
CONAMA no Fundo Nacional do Meio Ambiente esclarece que em 15 dias serão publicadas
resoluções relativas ao processo de eleição das ongs do CNEA e que deverá ser lançado um novo
edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente ainda esse mês.
O SR. PAULO MARTINI - INPE – Aproveitando a presença do secretário comenta sobre a
poluição dos combustível, mas relata a importância de outras formas de poluição atmosférica como é
o caso, na cidade de Santa Gertrudes, Rio Claro, que vem tendo seu ar poluído em decorrência da
mineração e da subida de ar das áreas de várzea que produzem 6 giga tonelada de CO2, anualmente.
O SR. HEATCLIF HORING GEBio – Grupo de Estudos de Proteção da Biodiversidade –
Relembra que em 2009 houve a Conferência de Saúde Ambiental, organizada pelo MMA e pelo
Ministério da Saúde e solicita que seja feita outra nova Conferência de Saúde Ambiental. Fala ainda
do papel do CONAMA passar a analisar o papel do desenvolvimento sustentável com uma visão
global e a observância do que tem ocorrido em outros países a respeito da preocupação com as futuras
gerações.
O SR. CARLOS EDUARDO GOMES BARRETO – Estado de Alagoas – Alagoas – Comunica
que o Governo do estado de Alagoas conseguiu erradicar todos os lixões do estado. Ressalta que são
102 municípios sem lixões em 7 regiões, 7 consórcios intermunicipais e 2 aterros sanitários
consolidados, incluindo convênios com SEBRAE e a intensão de recuperação das áreas degradas em
decorrência aos lixões.
A SRª THAIS ARAÚJO CAVENDISH - Ministério da Saúde – Soma sua voz à fala do Secretário
Jair Vieira Tannus no sentido de editar uma norma mais efetiva na proteção do ar, reforçando o Brasil
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é signatário de diversos acordos internacionais e reconhece o processo democrático de participação
no CONAMA. Propõe a renovação dos padrões de qualidade do ar e destaca a importancia de não se
perder mais tempo pois os padrões brasileiros, principalmente em relação ao material particulado
fino, já estão defasados. Convida a acompanhar a agenda global da OMS que inclui o Congresso em
Genebra ainda esse semestre.
5. Encaminhamentos da Secretaria Executiva do CONAMA
5.1. Guia de Apoio ao Regimento Interno do CONAMA.
Foi apresentado à Plenária o Guia de Apoio ao Regimento Interno do CONAMA que visa colaborar
para a melhor leitura do Regimento Interno do CONAMA, Portaria nº 452, de 17 de novembro de
2011, esclarecendo o fluxo das matérias e os principais procedimentos internos do Departamento
de Apoio ao CONAMA
5.2. Informe, com base no §5º do art.12 do Regimento Interno, sobre as matérias admitidas pelo
CIPAM, conforme resultado da 11ª Reunião do Comitê de Integração de Políticas Ambientais –
CIPAM,
5.3. Informe, com base na Portaria do Ministro que disciplina as eleições a eleição dos
representantes das cinco regiões geográficas que ocupam a vaga de Conselheiro representante das
Entidades Ambientalistas Civis no Plenário do CONAMA pelo período de dois anos. A eleição de
ongs do CNEA será feita até o fim do ano.
6. Apresentação à mesa de pedidos de inversão de pauta, retirada de matéria e, por escrito, de
requerimentos de urgência.
7. Ordem do Dia
7.1.
Processo n.º 02000.000996/2016-54 - Grupo Assessor criado na 121ª Plenária do
CONAMA com o objetivo de reconhecer a revogação das Resoluções impactadas por legislação
superveniente
Grupo Assessor: Relatos das Resoluções n°s 09/1996 e 341/2003
a)
Resolução nº 341, de 25 de setembro de 2003, que dispõe sobre critérios para a
caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis como de interesse social
para fins de ocupação de dunas originalmente desprovidas de vegetação, na Zona Costeira
Procedência: 128ª RO da Plenária
Data: 28/02/2018
Tramitação: matéria pautada na 128ª RO da Plenária, ocasião em que o PROAM requereu vista
do processo.
Resultado: Por solicitação do Coordenador do G.A, Rafael Gomes de Santana, a matéria
foi retirada de pauta, nos termos do art. 19 do Regimento Interno.
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b)
Resolução nº 09, de 24 de outubro de 1996, que define corredor de vegetação entre
remanescentes como área de trânsito para a fauna.
Procedência: 128ª RO da Plenária
Data: 28/02/2018
Tramitação: a matéria foi pautada na 128ª RO da Plenária, no entanto sua apreciação foi adiada.
Resultado: Pedido de vista da matéria solicitado pelos Conselheiros do PROAM, Carlos
Bocuhy, e ANAMMA Norte, Thiago Araújo.
7.2. Processo n.º 02000.000980/2015-61 - Proposta de Resolução CONAMA que define as
categorias de atividades ou empreendimentos e estabelece critérios gerais para a autorização de
uso e manejo, em cativeiro, da fauna silvestre e da fauna exótica.
Proponente: IBAMA
Procedência: 5ª Reunião Extraordinária Conjunta CTAJ e CTBio
Data: 08 e 09/05/2018
Tramitação: Matéria admitida por consenso, na 7ª R.O. do CIPAM, realizado em 01/10/2015.
Após questionamento quanto à competência do CONAMA para deliberar sobre fauna, à luz da
Lei Complementar nº 140/11, o processo entrou na pauta da CTBio em 05/12/2017, tendo sido
discutida em três reuniões (12ª, 13ª e 14ª CTBio), e encaminhada à CTAJ. Durante a 15ª CTAJ,
realizada em 06/02/2018, decidiu-se suspender a apreciação da matéria e requerer a realização
de reunião conjunta com a CTBio nos termos do art. 47 do Regimento Interno do CONAMA.
Três reuniões conjuntas da CTAJ com a CTBio ocorreram então em 21 e 22/03/2018, 25 e
26/04/2018 e 08 e 09/05/2018, quando a discussão foi finalizada e a matéria encaminhada para a
129ª R.O. do CONAMA.
Resultado: pediram vista da matéria os seguintes órgãos e entidades:
•
IBAMA;
•
Ministério do Meio Ambiente;
•
Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de
Bombeiros Militares – CNCG;
•
Entidade Ambientalista APROMAC;
•
Entidade Ambientalista RENCTAS;
•
Entidade Ambientalista MIRA SERRA;
•
Entidade Ambientalista GEBIO;
•
Governo de Minas Gerais;
•
Governo de São Paulo;
•
Governo do Distrito Federal.
Serão agendadas reuniões para consenso entre os pedidos de vista e o presidente da CTBio,
Marcelo Marcelino, solicita que os pedidos de vista sejam focados, a bem da resolução, no
ponto de discordância, o Art. 17. da minuta de Resolução, para que não seja reaberta toda
a discursão.
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8. Informes
8.1. Plantadores de Rio
Serviço Florestal Brasileiro.
Nilton Reis Batista, SBF, apresenta o projeto Plantadores de Rio, iniciativa do SFB e MMA,
mostrando a função das florestas na produção de água e enfatizando a relação existente entre
recursos florestais e recursos hídricos.
8.2. Relatório de Gestão de Florestas Públicas, conforme Lei n.º 11.284/2006
Serviço Florestal Brasileiro
Nilton Reis Batista e Alberto apresentaram o Relatório de Gestão de Florestas Públicas.
Janaína Rocha apresentou resultados do Cadastro Nacional de Florestas Públicas CNFP.
Carlos Bocuhy solicitou ao Mercosul a discussão de um tratado internacional visando a proteção
dos “rios voadores”, ecossistema criados pelas florestas em sua relação com o fluxo aéreo dos
recursos hídricos.
8.3. Visitação no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
Ricardo Brochado – Diretoria de Criação e Manejo, do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade, registra a presença do Ministério da Defesa, na reunião do CONAMA.
Larissa apresenta as dificuldades enfrentadas pelo ICMBio e o grau de ingerência relativo aos
impactos negativos provocados pelo turismo em Fernando de Noronha e a emissão de licenças
que contradizem o plano de manejo local. Revela o aumento inadequado de licenças para
construção de hotéis e pousadas em detrimento do investimento na qualidade de vida dos ilhéus
que muitas vezes moram em condições desumanas e enfrentam dificuldades relacionadas ao
acesso à água potável. Cita a negociação com o estado de Pernambuco referente à ocupação do
solo e às novas áreas urbanas, tendo em conta o plano de manejo aprovado para a ilha, com vistas
a conter a especulação imobiliária e o processo de gentrificação.
9. Encerramento
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