MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA
RESULTADOS DA 8ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE
SAÚDE, SANEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO DE RESÍDUOS
20 e 21 de setembro de 2004 – Brasília/DF
Sala 602, Centre – Ibama, Brasília, DF
1. Abertura pelo Presidente da Câmara Técnica
Realizada a conferência do quorum, o Presidente da Câmara Técnica, Sr. Bertoldo Silva Costa, após dar as
boas-vindas aos participantes deu início aos trabalhos.
A lista de presença dos conselheiros e dos participantes encontra-se disponível na página do CONAMA no
endereço: http://www.mma.gov.br/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=544

2.1.Processo nº: 02000.001672/2000-76. Assunto: Revisão da Resolução 283/01 que dispõe
sobre a destinação final de resíduos dos serviços de saúde
Interessado: Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA/MMA
Coordenadora: Nadja Limeira Araújo – Ministério das Cidades
O Sr. Bertoldo apresentou os principais marcos de desenvolvimento dos trabalhos, salientando
que, de acordo com o Regimento, o GT, cujas atividades já se encerraram, não tem caráter
deliberativo e trabalha por consenso.
A coordenadora do GT apresentou uma síntese dos resultados da última reunião do Grupo de Trabalho:
por falta de consenso em alguns itens, quando o Grupo se desfez em junho de 2004, restaram duas
versões da proposta a ser discutida no âmbito da CT: uma versão do Governo Federal representado pelos
Ministérios de Meio Ambiente/IBAMA, das Cidades e da Saúde/ANVISA/FUNASA e outra elaborada por
representantes de outros segmentos sociais. O CONFEA entregou uma terceira versão à CT, em 20/09/04,
que foi aceita como contribuição. Os Coordenadores de grupo fizeram a apresentação das suas propostas e
a PROMAC apresentou as contribuições do CONFEA, que a seguir foram colocadas em discussão.
A CT deliberou que seria utilizada a versão do Governo Federal como documento básico de análise, onde
seriam acrescentadas todas as contribuições aprovadas.

Dada a complexidade do assunto e a necessidade de serem feitas consultas sobre a aceitabilidade
das propostas e contribuições apresentadas, a CT deliberou por suspender as discussões e retomálas para deliberação na sua próxima reunião.
As três versões discutidas serão disponibilizadas em uma planilha única para facilitar uma análise
comparativa e a decisão dos conselheiros.
http://www.mma.gov.br/conama/processo.cfm?processo=02000.001672/2000-76

2.2.Seminário sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos
Interessado: CONAMA/MMA
A matéria será apresentada para análise e deliberação na próxima reunião da Câmara Técnica a ser
agendada .

http://www.mma.gov.br/conama/reunalt.cfm?cod_reuniao=524
3. Assuntos Gerais.
A PROMAC-PR, Entidade Ambientalista da Região Sul, indicou o nome do Coordenador do GT de
Transporte Interestadual de Resíduos, Sr. Eleutério Langowski.

4. Encerramento.
Concluída a pauta, o senhor presidente agradeceu a presença e participação de todos e encerrou a
reunião.

