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r: /. INTRODUÇÃO 
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O Conama - Conselho Nacional de Meio 
Ambiente - foi criado pela Lei n2 6938 de 

1981 e regulamentado pelo Decreto nº 88351 de 
1983 como órgão superior do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente. Enquanto instituição 
colegiada, o Conama é o espaço onde a 
administração federal, os órgãos estaduais de meio 
ambiente, representantes do empresariado, de 
trabalhadores e de entidades da sociedade civil 
envolvidas com as questões ambientais reúnem-se 
para discutir diretrizes de política ambiental e 
definir normas e padrões que regulem o uso do 
meio ambiente. 

Em sua concepção inicial, o Conama refletiu a 
vontade de dar-se caráter descentralizado e 
participativo à formulação das normas destinadas 
a garantir a qualidade do meio ambiente. O 
formato democrático que lhe foi atribuído ainda 
durante o regime autoritário, refletia em parte o 
desinteresse que a questão ambiental então 
despertava nas forças políticas conservadoras e 
nos representantes do poder econômico. 

Reunindo-se pela primeira vez em junho de 
1984, o Conama atravessou diversas fases. Sua 
existência caracterizou-se, no entanto, por 
estranho paradoxo: tendo se constituído como 
foro ativo de discussões relevantes ainda no 
período autoritário, sofreu progressivo 
esvaziamento político paralelamente ao avanço 
do processo de democratização do país. É 
indispensável entender as razões deste paradoxo 
para que a sociedade brasileira possa explorar 
melhor as potencialidades deste órgão como 
instrumento de democratização das políticas 
ambientais de governo. 

Entre 1984 e 1986 o Conama visava 
basicamente articular a área ambiental do governo 
federal com as demais áreas de governo - 
economia, minas e energia, agricultura etc. 
Esperava-se então que fazendo dos demais setores 
co-autores das decisões sobre meio ambiente, 
estes setores assumiriam também 
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responsabilidades de co-executores. Algumas 
discussões de peso levaram à produção de um 
certo número de resoluções relevantes. A partir de 
1986, com a criação crescente de órgãos estaduais 
de meio ambiente, a contradição principal 
transferiu-se para a relação entre a União e as 
representações dos estados. Os debates, por outro 
lado, tenderam a perder fôlego, caindo 
progressivamente naquilo que alguns consideram 
um "labirinto das normas". 

Configurou-se a partir de então o impasse entre 
a vocação do órgão enquanto espaço de negociação 
e entendimento no campo ambiental, e a 
dificuldade do mesmo funcionar como instância de 
deliberação política. Ao invés de instituir-se o 
Conama como espaço efetivo de negociação de 
políticas, verificou-se movimento inverso. 

Com as conquistas legais inscritas no capítulo 
sobre Meio Ambiente na Constituição federal de 
1988, esboçaram-se reações no sentido de limitar 
as potencialidades do Conama como formulador 
de diretrizes políticas para o meio ambiente. Em 
1989, ao final do governo Sarney, o Conama 
deixou de assessorar a Presidência da República e 
passou a subsidiar um Conselho Superior de Meio 
Ambiente. O governo Collor manteve as restrições 
à esfera de ação do Conarna, subordinando-o a 
um Conselho de Governo constituído por 
ministros de Estado, no qual não tinha assento o 
próprio Secretário de Meio Ambiente. Entre 1990 
e 1992, a gestão Collor aprofundou o 
esvaziamento do Conama, seja pela instabilidade 
que vigorou na instância responsável por sua 
Secretaria Executiva - o l BAMA teve oito 
presidentes em dois anos - seja pelo 
congestionamento de sua pauta ou pela pouca 
expressividade observada em algumas das 
representações que o constituíam. 

O presente texto apresenta os resultados de 
uma pesquisa sobre as atividades do Conama no 
período 1990-1993. O ano de 1990 foi escolhido 
como ano-base do levantamento por coincidir 

3 



com o m1c10 do Governo Collor, quando 
implantou-se o novo formato institucional do 
órgão, investido de seu estatuto menor de assessor 
do Conselho de Governo. Para a realização desta 
pesquisa foram analisadas todas as atas e pautas 
das reuniões plenárias e de algumas Câmaras 
Técnicas relativas ao período 1990-1 99 3. Foram 
igualmente realizadas entrevistas com atores 
relevantes da vida institucional do Conama. O 
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documento contém uma sistematização do 
processo de discussão do Conama entre 1990 e'. 
1993 e o registro das principais falas produzidas 
pelos entrevistados em uma avaliação qualitativa 
das possibilidades e limites do Conselho: 
problematizou-se assim a capacidade do Conama 
influir nas polfticas ambientais de governo e a 
capacidade da sociedade civil influenciar as 
discussões do Conama. 

REPENSANDO O C0NAtM: 
ElEMENTOS I\IIIIA DISCUSSÃO 
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li. QUADRO JURÍDICO 
1W ~ 

E A·ÇAO POLITICA 
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O Conama foi instituído formalmente pela Lei 
nº 6938/81 enquanto órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente. Cabia a ele assessorar, estudar e propor 
à Presidência da República diretrizes de políticas 
governamentais para o meio ambiente e deliberar 
sobre normas e padrões pelos quais o meio 
ambiente condiciona a qualidade de vida. 
Atribuiu-se· então ao Conama a competência de 
estabelecer critérios para o licenciamento de 
atividades, determinar a realização de estudos de 
alternativas para projetos públicos ou privados 
com possíveis consequências ambientais, decidir 
em grau de recurso sobre multas e penalidades 
impostas pelo IBAMA, determinar perda ou 
retenção de benefícios fiscais concedidos pelo 
Poder Público, perda ou suspensão da 
participação. em linhas de financiamento em 
estabelecimentos oficiais de crédito, bem como 
estabelecer normas relativas ao controle da 
qualidade do meio ambiente e, em particular,_dos 
recursos hídricos. 

O Decreto nº 88251 de 1/6/1983 
regulamentou a Lei n. 6938/81 definindo o 
Conama como órgão superior do SISNAMA ~ 
Sistema Nacional de Meio Ambiente, e fixou a 
composição do Plenário do Conselho em 28 
membros acrescida de representantes de estados 
onde existiam áreas de poluição consideradas 
críticas segundo Decreto Federal. Estabeleceu-se 
então a participação de quatro representantes de 
entidades não-governamentais - a ABES, a FBCN 
e duas associações designadas por escolha do 
Presidente da República. Entre suas áreas de 
competência, incluiu-se então o estabelecimento 
de normas reguladoras da poluição por veículos 
automotores, de normas gerais relativas a 
unidades de conservação e de critérios para a 
declaração de áreas críticas. 

O Decreto ·n. 91305 de 3/6/1985 alterou um 
dispositivo do Regimento do Conama, ampliando 
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a participação dos estados da Federação e da 
sociedade civil. Dentre seus 67 membros, foram 
incluídos a partir de então um representante de 
cada estado da Federação e "representantes das 
entidades da sociedade civil, legalmente 
constituídas, em número de cinco, cuja atuação 
esteja direta ou indiretamente ligada à 
preservação da qualidade ambiental, sendo um 
representante de cada região geográfica do País". 
Em 1989, um novo Decreto incluía no Conama 
representantes dos Ministérios do Exército e da 
Aeronáutica e do Instituto Brasileiro de Siderurgia. 

A Lei nº 7804 de 18/7/1989 alterou a Lei nº 
6938/81, criando o Conselho Superior de Meio 
Ambiente e rebaixando o status do· Conama de 
órgão superior do SISNAMA a órgão consultivo e 
deliberativo deste Sistema, cabendo-lhe assessorar 
um Conselho Superior de Meio Ambiente- CSMA, 
propondo diretrizes de políticas governamentais 
para o meio ambiente e deliberando sobre normas 
e padrões. 

A Lei nº 8028 de 12/4/1990 extinguiu o CSMA 
e instituiu o Conselho de Governo como órgão 
superior do SISNAMA. O Conama passou a ser o 
órgão consultivo e deliberativo do então criado 
Conselho de Governo. Este instrumento legal 
também alterou os termos da participação das 
entidades da sociedade civil no Conama, fazendo 
com que esta passasse a ser fundada apenas em 
Decreto. O Decreto nº 99274 de 6/6/1990 
(substituído posteriormente pelo Decreto nº 
99274/91) veio regulamentar a participação das 
representações da sociedade civil, estipulando 
que as mesmas deveriam ser cadastradas no CNEA 
e dotadas de um mandato renovável de dois anos. 
A composição do Plenário do Conama reduziu-se 
a 52 membros pela eliminação dos casos de dupla 
representação ministerial (composição 
posteriormente alterada para 66 membros pela Lei 
n2 8490 de 19/11/1992). Acresceu-se então às 
competências do Conama a elaboração de 
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propostas de concessão de incentivos e benefícios 
fiscais e financeiros visando à melhoria da 
qualidade ambiental. 

O espaço institucional do Conama foi, 
portanto, ao longo de seus dez anos de 
existência, ampliado no que diz respeito à sua 
representatividade, e reduzido no que se refere 
a seu peso político. As instâncias governamentais 
frustraram, assim, as propostas - geradas 
principalmente em meios jurídicos envolvidos 
com a legislação ambiental - de ampliação das 
atribuições do Conselho, a quem pretendia-se 
destinar a incumbência de opinar sobre todos os 
projetos de poder executivo que tratassem de 
matéria ambiental, assim como de se 
pronunciar sobre os projetos de mesma natureza 
em tramitação no Congresso Nacional 
(proposta neste sentido foi incluída no 
documento base elaborado por Paulo Affonso 
Leme Machado para os Subsídios Técnicos da 
CIMA para a EC0-92, mas não incorporada à 
sua versão final). 

O marco da reação à ampliação dos poderes do 
Conama foi o programa Nossa Natureza, elaborado 
pelo governo Sarney em 1989 com o fim de 
reestruturar a Política Nacional de Meio Ambiente 
através da Leis de ns. 2008,2114 e 2116 então 
enviadas ao Congresso. A partir daí o Conama 
desenvolveu cada vez mais sua vocação normativa, 
aplicada a questões específicas e espaços 
delimitados, em detrimento de sua vocação política 
aberta às questões globais e estratégicas relativas à 
dimensão ambiental do desenvolvimento. 

Os principais instrumentos da ação 
institucional do Conama são suas Resoluções. Na 

IMDMdl 

hierarquia das competências legislativas federais, 
as Resoluções situam-se, em ordem decrescente 
de força legal, abaixo das Normas Constitucionais, 
das Leis Complementares, das Leis Ordinárias e 
dos Decretos-leis. Juntamente com Portarias e 
Deliberações, nomenclatura variável segundo o 
tipo de autoridade emissora, as Resoluções 
regulamentam Decretos ou expedem 
ordenamentos para seu bom cumprimento. A 
análise do conteúdo das propostas de Resolução 
discutidas no Plenário permite caracterizar o 
campo de atuação institucional do Conama, como 
veremos a seguir. 

No período 1990..c93 constaram das pautas 
de discussão do Conama 50 propostas de 
Resolução. Metade destas propostas foi 
aprovada, 18% foram rejeitadas e 18% retiradas 
de pauta . A maior parte das propostas de 
Resolução foi objeto de deliberação final ao 
longo de uma única Reunião Ordinária (56 o/o) 
(Tabela 1 ). As Resoluções propostas foram, com 
maior frequência, aprovadas após discussão em 
uma Reunião Ordinária (28 o/o), retiradas de 
pauta após uma Reunião Ordinária (14 %) ou 
aprovadas após discussão em duas Reuniões 
Ordinárias (18 o/o). 

As propostas de Resolução discutidas tiveram 
predominantemente por finalidade normatizar 
atividades que têm incidência direta sobre o meio 
ambiente (26% das propostas) tal como fixar 
padrões para o Programa Nacional de Qualidade 
do Ar, estabelecer diretrizes para o uso de 
dispersantes químicos em episódios de 
derramamento de petróleo, para a disposição de 
resíduos tóxicos e a emissão de ruídos por veículos 

02 400 
1Ós discussão em 2 Reuniões Ordinárias 1 09 18 00 

14 2800 
01 2 00 
01 2 00 
07 14 00 
02 400 
07 14 00 
03 6 00 
03 6,00 

fonte: Atas e Pautas do CONAMA • 1990/93 
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automotores (Tabela 2). Tiveram peso igualmente 
relevante as propostas visando criar normas para o 
funcionamento das próprias instituições da política 
ambiental (22% das propostas), notadamente do 
próprio Conaina, mas também para a realização de 

EIASs/RIMAs e audiências públicas. Apresentaram 
participação significativa também as propostas 
relacionadas ao licenciamento. de atividades 
(12%), à criação de áreas protegidas (8%) e à 
proibição ou suspensão de atividades (8%). 

111Htil PARTICIPAÇÃO E ÍNDICE DE APROVAÇÃO DAS PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO 
APRESENTADAS AO CONAMA SEGUNDO O TIPO DE AÇÃO 1990\1993 (%) 

22 00 36 00 
12,00 50,00 
800 50 00 
600 66 00 
600 33 00 
600 33 00 
400 50,00 
2 00 . ººº 
2 00 10000 
2 00 000 
2 00 100,00 

Elaboraçllo: /BASE 

Condição de uso e reQ_asse de recursos financeiros 
Determinação de destino de materiais 

Fonte: atas e pautas ·do CONAMA 

As propostas de Resolução tiveram por objeto (8%) (Tabela 3). Tiveram também participação 
principal as instituições reguladoras da questão significativa as propostas relacionadas à poluição 
ambiental (26%), determinados ecossistemas hídrica (6%), do ar (6%), à proteção de florestas 
considerados essenciais e ricos em biodiversidade (6%) e de outros conjuntos de fauna e flora (6%), 
(18%) e processos geradores de poluição sonora e à disposição de resíduos sólidos (6%). 

•bjfflhfl PARTICIPAÇÃO E ÍNDICE DE APROVAÇÃO,DAS PROPOSTf.S DE RESOLUÇÃO 
APRESENTADAS AO CONAMA SEGUNDO OBJETO DA AÇAO 1990\1993 (em%) 

2600 38 00 
18 00 44.00 
800 100 00 
600 66 00 
600 33 00 
600 66 00 
600 33,00 
600 66.00 
400 100.00 
2 00 0.00 
2 00 100.00 
2,00 100100 
2 00 O 00. 
2 00 O 00 
2 00 O 00 
2,00 100,00 

Elaboração: /BASE 

1 nstitu leões 
Biodiversidade e ecossistemas essenciais 

Florestas 
Outras fauna e flora 

Poluição nuclear 

Fonte: atas e pautas do CONAMA - 1990/1993 

REPENSANDO O CONAMA: 
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Classificadas por tipo de ação prevista para 
as Resoluções, as propostas relacionadas à 
normatização de atividades tiveram índice de 
aprovação em Plenário superior ao índice médio 
(69% contra 50% em média) (Tabela 4). O 
mesmo ocorreu com as propostas de criação de 
mecanismos de proteção, prevenção e 
fiscalização (66%). As propostas de normatização 
institucional, solicitação/sistematização de 
informações e proibição de atividades 

apresentaram índices de aprovação inferiores à 
média (36%, 33% e 33% respectivamente). No 
que se refere ao objeto da ação prevista, as. ' 
propostas de Resolução relacionadas à 
poluição sonora, degradação por mineração, 
patrimônio espeleológico e poluição nuclear 
tiveram índices de aprovação superiores ao 
índice médio (100%) cada. O mesmo ocorreif 
com poluição do ar, florestas e resíduos 
sólidos (66% cada). 

111Pll!i PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO APRESENTADAS AO PLENÁRIO DO CONAMA, 
SECUNDO O TIPO DE AÇÃO PREVISTA E NATUREZA DA DELIBERAÇÃO 1990- 1993 

Normatização de 1 41 41 11 OI 1 
institui óes 

Licenciamento de 3 r 1 o 1 
atividades --··- 

2 o o 2 o 

Mecanismos de 1 2 1 bl oi o 
proteção/prevenção/ . 

fiscalização 
1 11 1 I oi Solicitação de oi 1 

sistematização de 
informações 

1 Proibição 11 oi oi oi 1 
de atividades 

Condições de uso e 1 1 I 1 I oi oi o 
Repasse de recursos 

financeiros 
Determinação de destino 1 oi oi 11 oi o 

de materiais 
Cassação de benefícios 1 1 I oi oi oi o 

fiscais 

1 ~i :1 :1 
r~ o 

g 
o 

Fonte: atas e pautas do CONAMA f/aboraçilo:IBASf 
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As propostas de Resolução constantes da pauta 
no período 1990-93 originaram-se notadaniente 
em iniciativas de órgão públicos federais (IBAMA, 
Secretaria-Executiva do Conama e Semam-Pr) 
(28%), representações de ONGs (28%) e órgãos 
públicos estaduais (18%) (Tabela 5). As propostas 
de Resolução relacionadas à normatização de 
atividades foram encaminhadas ao Plenário 
principalmente por órgão públicos federais 
(38%) e órgão públicos estaduais (30%). As 
propostas de Resolução voltadas para a 
normatização de instituições o foram 
principalmente por ONGs (45%) e órgão 
públicos federais (45%). O licenciamento de 
atividades foi levado à discussão por órgãos 
públicos federais e estaduais (50% cada) e a 
criação de áreas protegidas, por ONGs e órgão 
públicos federais (50% cada). As propostas que 
tinham instituições por objeto emanaram de 
representações de ONGs (46%) e órgãos 

públicos federais {38%). A mesma origem tiveram 
as propostas relativas a biodiversidade (33% 
provenientes de ONGs e 44% de órgãos públicos 
federais). · 

A maior parte das propostas de Resolução 
apresentadas por órgão públicos federais de meio 
ambiente incidiu sobre problemas de poluição 
hídrica e sonora, instituições, resíduos sólidos e 
degradação por mineração, enquanto as 
representações dos estados dedicaram-se 
principalmente a questões relacionadas à florestas, 
poluição sonora e "outros fauna e flora". 

As ONGs foram responsáveis por 28% das 
propostas de Resolução discutidas no período, 
apresentando um índice de aprovação em 
Plenário (42.8%) um pouco inferior ao índice de 
aprovação médio (50%) e um índice de rejeição 
(28.5%) um pouco superior ao índice de rejeição 
médio (18%). Do ponto de vista da finalidade das 
propostas de Resolução encaminhadas, as ONGs 

PROPOSTAS DE RESOLUÇÃO APRESENTADAS AO PLENÁRIO DO CONAMA, 
SECUNDO OBJETO E PROPONENTE1990- 1993 

1 
OI 31 11 11 OI OI OI 3 

ecossistemas 
essenciais -- 

Poluicão sonora 1 o o 2 o o o o 
Poluicão do ar 1 o o 1 1 o o o 
Poluicão hídrica 3 o o o o o o o 

Florestas o o o 3 o o o o 
Outros fauna e o 1 o 2 o o o o 

flora 
Resíduos sólidos ~, ~, ~, ~, ~I ~, ~, o 
Degradação por o 

mineração 1 
1 I 

º' º' 
oi 

º' 
Derramamento de ar oi o 

ietróleo 
- 

o 1 o o o o o o 

Resíduos tóxicos o 1 o o o o o o 
Poluicão Nuclear o 1 o o o o o o 

Apase o o o o o o 1 o 
mananciais 
Poluição por 1 1 I oi oi oi oi oi oi o 

atividade agrícola 1 ,1 oi oi oi oi oi 11 o Agressões ao 
meio ambiente 

em era! 
!i}i!~il~lfl~ :.'; 

------·- 

Fontes: atas e pautas CONAMA Elaboração: /BASE 
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privilegiaram a normatização de instituições 
(35%). Dentre estas, a maior parte (60%) foi 
rejeitada em Plenário. As propostas das ONGs 
trataram também de proibição de atividades 
{24%) e criação de áreas protegidas (14%). Do 
ponto de vista do objeto da ação prevista nas 
Resoluções propostas, em sua maioria tratavam-se 
de instituições (42.8%) e de biodiversidade 
(21.4%). As propostas de Resolução 
encaminhadas por ONGs e aprovadas em 
Plenário versaram sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, vegetação costeira, 
patrimônio espeleológico, resíduos tóxicos e 
normas de funcionamento de instituições públicas 
da área ambiental. 

Em seu conjunto, as propostas de Resolução 
discutidas pelo Plenário entre 1990 e 1993 
compreenderam basicamente a produção de 
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normas e padrões ambientais para as atividades 
econômicas, para a constituição de unidades de 
conservação e para orientar o funcionamento de 
instituições envolvidas na regulação do meio 
ambiente. O grau de globalidade e politização dos 
objetos das propostas de Resolução foi 
sensivelmente reduzido comparativamente a 
períodos anteriores da vida institucional do 
Conama. As questões de maior amplitude, por 
sua vez, não parecem ter se afastado muito da 
discussão em torno à constituição de um corpo 
integrado de normas, tal como nos casos do 
Progarma Nacional de Qualidade do Ar, o 
Programa Nacional de Educação e Controle da 
Poluição Sonora, o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e o Programa 
Nacional de Proteção ao Patrimônio dos Povos 
da Floresta. 

• 1 •• 
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Ili. AS FALAS 

nara uma avaliação qualitativa do Conama, r foram realizadas entrevistas no período 
outubro de 1992 - agosto de 1993, 
compreendendo seis representantes de ONGs no 
Conselho, três representantes de ministérios 
federais, dois membros fundadores do Conama, 
dois funcionários do IBAMA, um representante da 
coordenação da secretaria-executiva do 
Conselho, um Deputado Federal da Comissão de 
Meio Ambiente, Minorias e Direitos do 

Consumidor, um assessor parlamentar e um 
ex-presidente do IBAMA. 

O discurso dos entrevistados foi ordenado em 
três subconjuntos: no primeiro, apresentam-se as 
percepções mais imediatas sobre as causas e a 
natureza dos problemas; no segundo esboçam-se 
diagnósticos e avaliações produzidas na 
perspectiva da construção democrática; no 
terceiro, são agrupadas as propostas de mudança 
surgidas na discussão. 

r: 
- A) IDENTIFICAÇAO DOS PROBLEMAS 

1.ESTRUTURAS DE GOVERNO: 
AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO 
HORIZONTAL INTRAGOVERNAMENTAL 

Alguns consideram que a dificuldade principal 
dó Conama reside na falta de articulação 
horizontal da questão ambiental dentro do 
governo federal. Faltaria à área ambiental do 
governo interlocução junto às demais esferas 
federais de decisão. Tal dificuldade poderia ser 
exemplificada com a longa discussão travada 
sobre as condições de uso do carvão vegetal. O 
estado de Minas Gerais vinha preparando uma 
legislação estadual sobre a matéria. A Constituição 
prevê que em ausência de norma geral, 
prevalecem as normas definidas em nível 
estadual. No caso, a legislação de Minas Gerais 
havia introduzido dispositivos que aliviavam as 
pressões que o IBAMA vinha tentando exercer 
sobre as siderúrgicas. Foi, no entanto, muito difícil 
obter uma posição unificada por parte das 
representações do governo federal. Havia visões 
diferentes a partir de bases de informações e 
perspectivas distintas entre os diferentes setores 
governamentais quando tentaram adiar de 1995 
para 1998 a data para a interrupção de todo uso 
de mata nativa para fins de produção de carvão 
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vegetal em Minas Gerais. Da falta de articulação 
interna ao próprio governo federal resultou a 
capacidade de representações estaduais 
atenuarem o rigor das normas. 

2. DINÂMICA DO CONAMA 

2.1. A Pauta 

A pauta de discussões é considerada 
excessivamente diversificada em ítens e 
específica em conteúdo. O Conama foi 
desenhado para discutir políticas, mas sua pauta, 
na prática, só contempla questões menores e 
especificas. A enorme variedade de questões que 
constituem as pautas de discussão retiram 
consistência dos debates: hoje discute-se lixo 
hospitalar, amanhã o arquipélago de Abrolhos e 
não há um eixo que articule e hierarquize o 
conjunto dos debates. 

2.2. As reuniões plenárias 

"O Conama é muito burocrático"; "os discursos 
se perdem", "muita discussão acontece sem levar 
a lugar algum", "fica tudo inacabado", "um circo 
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que não discute seriamente as coisas", " um 
Maracanã", "uma Torre de Babel", Estas são 
impressões correntes entre os membros do 
Conselho. Elas refletem o fato que as reuniões 
plenárias são rituais que não funcionam. O 
regimento das reuniões tem falhas. A condução 
das reuniões é confuso, levando à consolidação de 
inúmeros vícios. Os participantes "ficam chateados 
com o processo", dificultando assim o 
estabelecimento de uma tradição de discussão. 
Há que registrar-se, porém, que vicejam em 
alguns setores concepções que vêem na 
participação de representações da sociedade 
uma caricatura de democracia: a estranheza 
face a outras ordens poderia explicar, em alguns 
casos, a construção de leituras circenses da 
participação democrática. 

2.3. As Câmaras técnicas 

As Câmaras Técnicas não têm estrutura 
apropriada para funcionar, analisar propostas de 
Resolução, aspectos de licenciamento ambiental 
etc. As reuniões das Câmaras Técnicas dão-se às 
vésperas da reunião plenária. As questões chegam 
"quadradas" ao plenário. Os pareceres das CTs são 
conseqüentemente discutidos "à toque de caixa" 
nas reuniões plenárias, onde se ocupa um tempo 
excessivo com discussões específicas e corre-se o 
risco de se tomar decisões precipitadas. 
Considerando as cinco entidades ambientalistas 
eleitas pelas bases, as duas entidades designadas 
pela Presidência da República (FBCN e ABES) e a 
CONTAG, e sabendo-se ademais que cada 
membro pode integrar até três CTs, as 
representações das ONGs têm capacidade de se 
organizar para estarem presentes em até 24 CTs 
(hoje, há oito CTs permanentes e um número 
variável de comissões temporárias). Além disso, os 
membros do Conama têm direito a voz em 
qualquer CT, ainda que não seja nela um membro 
efetivo com direito a voto. Percebendo a 
dificuldade de fazer amadurecer as posições a 
tempo durante as reuniões, as ONCs passaram a 
se reunir previamente entre si. 

O mesmo passaram a fazer os representantes 
respectivos do governo federal e dos estados ~ 
estes últimos organizados na ABEMA. Em certos 
casos, como o do lixo hospitalar, as articulações 
prévias ajudaram a identificação das posições - de 
um lado um grupo a favor da solução pela 
tecnificação e, de outro, pela reciclagem. Ante as 
evidências de que a regulamentação iria ferir 
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necessariamente um do grupos, a identificação 
das posições favoreceu a negociação. 

Por outro lado, as matérias deveriam ser 
melhor trabalhadas pelo próprio IBAMA antes de 
serem levadas ao plenário. No entanto, há grandes 
deficiências na base de conhecimentos e falta de 
articulação dentro do lBAMA, dentro do governo 
e com a sociedade. Mesmo quando as matérias 
passam previamente por áreas técnicas, chegam 
"quadradas" ao plenário - com muitas arestas por 
aparar. Quando isto ocorre, desencadeia-se um 
processo de protelação das decisões. 

2.4. A Secretaria Executiva: 
percalços do paroquia/ismo 

A Coordenação da Secretaria-Executiva do 
Conama teve por dez anos um poder tido por 
muitos como excessivo sobre as questões levadas 
à pauta das reuniões. Tal centralização agravou o 
que alguns consideram o caráter "paroquial" da 
atuação da Secretaria-Executiva. O trânsito e a 
negociação são fundamentais entre o IBAMA, o 
Conama e o Congresso. No entanto, a Secretaria 
- Executiva do Conama teria permanecido por 
muito tempo fechada em seu mundo, 
acumulando poder sobre a dinâmica interna do 
Conama, mas perdendo a visão da conjuntura. 
Tornou-se "paroquial". Não foi, assim, possível 
contar-se com uma burocracia instrumentada 
para fazer o debate fluir. Para alguns, o 
enfraquecimento do órgão decorreu em parte do 
"corporativismo jurídico" que prevalece no IBAMA 
e que refletiu-se na gestão da pauta pela 
Secretaria- executiva do Conama. Angra li, por 
exemplo, começou a ser discutida pelo Conama. 
Era um tema privilegiado para cujo debate 
podia-se convidar diferentes autoridades. O 
Conselho, no entanto, permaneceu passivo, 
apenas reagindo às pressões. 

-. 
wl 

2.5. O "Labirinto das Normas" 

O Conama ter-se-Ia desviado da discussão 
sobre a necessidade e os critérios para a definição 
de normas e passou a discutir a aprovação das 
normas. Ao não se constituir em fórum político, 
esvaziou-se. Passou a correr atrás dos fatos e votar. 
Perdeu-se no "labirinto das normas"- função 
menor para quem possa pretender cumprir a 
função de conselho político do Ministério do Meio 
Ambiente. O significado e os níveis de articulação 
entre o estabelecimento de normas e padrões e a 
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formulação de políticas colocam-se como 
questões relevantes para a definição do real 
estatuto político da Conama. 

r- 3. AS REPRESENTAÇÕES 

3. 1. As representações governamentais: 
inexpressividade · 

As representações governamentais são 
freqüentemente pouco expressivas politicamente. 
O fato dos estados e Ministérios enviarem 
membros de escalões inferiores para 
representá-los nas reuniões plenárias reflete a 
pouca expressividade que atribuem ao debate. 
Alguns setores do governo federal nem mesmo 
comparecem; outros - citam-se a Educação e a 
Ação Social - são pouco participativos. Estas 
representações são também afetadas pela 
descontinuidade administrativa comum nos 
órgãos públicos e pelos próprios ciclos eleitorais, 
o que leva à mudança freqüente dos 
representantes. Por outro lado, certas instâncias, 
segundo alguns, fazem variar sistematicamente 
suas representações de modo a fazer retroceder 
processos de negociação em curso, como no caso 
do representante da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos na Câmara Técnica de Zoneamento 
Econômico- Ecológico. Não há tampouco sintonia 
entre as representações do executivo federal e 
nem um setor ambiental com a densidade técnica 
necessária para imprimir direção política às 
discussões. "Seria necessário uma área ambiental 
que não fosse uma ilha dentro do governo". 

3.2. ONGs: da denúncia à participação 
no esforço normativo? 

No tempo da ditadura, com a censura e a 
restrição às liberdades individuais- crêem alguns 
-o Conama foi um dos poucos canais em que era 
possível expressar as posições da sociedade civil. 
Hoje, multiplicaram-se os espaços de expressão 
da sociedade. Mas, no campo das ONGs, muitos 
ainda entendem o Conama como um espaço de 
denúncia para os movimentos sociais. Alguns 
integrantes do Conselho afirmam que essas 
denúncias terminam por levar a uma flexibilização 
excessiva da pauta: algumas ONGs prefeririam 
deixar frouxo o estabelecimento da pauta para 
poder nela incluir assuntos emergenciais de 
última hora. Por outro lado, as ONGs não se 
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apresentam preparadas para enfrentar 
criticamente o discurso tecnocrático que perpassa 
o Conama. Elas não dispõem do apoio 
técnico-jurídico suficiente para participar 
ativamente dos debates. É, por vezes um duelo 
entre Daví e Golias. Nas reuniões das Câmaras 
Técnicas, é comum grupos de assessores técnicos 
e advogados de empresas se confrontarem a 
ONGs que têm por arma exclusiva o que alguns 
consideram a sua "excessiva pretensão". 

Por outro lado, faz-se evidente para as ONGs, 
que "quem não domina o regimento dança". Pois 
o espaço de negociação é função da 
competência técnico-política para negociar. 
Não é por decreto que se garantirá importância 
a um espaço de negociação. Processo de 
negociação não se ganha antes da negociação. 
O jogo é bom desde que se ponha em campo 
um time preparado. A negociação portanto 
funcionará desde que os atores e as alianças em 
campo sejam consistentes. 

E quando as ONCs não demonstram 
competência técnica, para alguns criarn-se 
condições para que "praticamente os empresários 
se auto-regulamentem". É fundamental que as 
entidades tenham apoio técnico e jurídico para 
enfrentar as questões em nível de conteúdo, onde 
elas têm sido de fato resolvidas. Se, ao invés de 
prepararem-se para discussões de conteúdo e 
integrarem-se ao esforço normativo, as ONGs 
mantiverem-se no plano da denúncia e persistirem 
na flexibilização das pautas, terão participação 
inconseqüente. 

As entidades ambientalistas têm uma 
perspectiva de atuação muito localizada. 
Freqüentemente, entidades membros do 
Conarna tentam fazer consultas junto às bases 
sem obter sucesso. A criação dos Fóruns Regionais 
(Mato Grosso, Rondônia. Amazônia Oriental. .. ) 
talvez seja o meio de disseminar a discussão dos 
temas em pauta no Conama e legitimar nele a 
atuação das representações das ONGs. 

Destaquem-se também diferentes entendimentos 
do significado da participação de representantes da 
sociedade civil em órgãos da estrutura de governo. 
Houve já casos de manifestarem-se tendências a 
votar contra uma proposta por ela originar-se em 
uma iniciativa do governo ( "isso é coisa deles, não 
nos cabe nos envolver com tal questão"). Questões 
quanto a identidade, limites, legitimidade, 
cooptação etc. remetem, enfim, a um melhor 
entendimento sobre as fronteiras entre a sociedade 
civil e o Estado. 
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B) DIAGNÓSTICOS 
Para os sintomas superficiais acima descritos, 

há que se buscar causas mais profundas, que 
remetem aos mecanismos de democratização do 
Estado em que se tem envolvido a sociedade civil 
organizada desde o fim do regime autoritário. 

Alinhamos a seguir alguns elementos de 
diagnóstico. 

1. A participação em um espaço institucional sem 
poder não significa democratização: o risco da 
"Torre de Babel" 

O Conama é caudatário do que alguns 
chamam de "conservadorismo dinâmico" da área 
ambiental do governo. A montagem da área 
ambiental do governo resultou de uma estratégia 
de resistência à inovação caracterizada pela 
aceitação do discurso ambiental disseminado a 
partir da Conferência de Estocolmo em 1972 e 
pela criação de espaços institucionais desprovidos 
de força política ou de recursos humanos e 
financeiros para atuar. 

Para que o CONAMA pudesse influenciar 
decisões relevantes seria preciso organicidade e 
competência para discutir as questões em pauta. 
Sem debater as questões centrais da política 
ambiental, a democratização da participação 
transforma o Conama em "um Maracanã"," uma 
torre de Babel", onde muita discussão acontece 
sem levar a lugar nenhum. Em ausência de 
condições básicas para influenciar decisões, a 
abertura à participação da sociedade - 
configurada no Decreto n2 99.274 de 6/6/1990, 
ao invés de democratizar, "aumentou o 
embrulho" e tornou ainda mais difícil influenciar 
as políticas - o espaço de discussão foi invadido 
por pequenas questões. Uma coisa é democratizar 
a participação em uma instituição que já detém 
poder de influência como o Conselho Monetário 
Nacional ou o antigo Conselho lnterministerial de 
Preços, por exemplo. Neste caso, como as 
decisões passam por ali, a ampliação da 
participação resultaria em efetiva 
democratização. Mas se a instituição não tem 
poder efetivo de decisão, a abertura à 
participação da sociedade "não adianta nada". 
Isto porque · há dois processos distintos a 
considerar: a capacidade da instituição influir na 
tomada de decisões e a capacidade da sociedade 
participar do processo de tomada de decisões na 
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instituição. Se estes processos não ocorrerem 
simultaneamente, a democratização não é real. 

2. "Discutir pof ítica não é apagar incêndio" 

O Conama - dizem alguns - tem sido mais 
reativo do que pró-ativo. É tocado pela 
conjuntura, por uma lógica que lhe é externa. 
Caso viesse a assumir a decisão de constituir-se em 
fórum político, o Conama estaria fazendo queda 
de braço com outras áreas do governo e os papéis 
deveriam ser renegociados. Pois a polítização dos 
debates na área ambiental tem importância que 
transcende o campo estrito do meio ambiente. 
'Não há nenhuma política mais potencializadora 
do debate democrático do que a política de rneio 
ambiente"- postula um ex-integrante do 
Conselho. 

Se alguns setores criticam o Conama por ter um 
comportamento reativo frente aos fatos, outros 
consideram que o problema reside no fato de que, 
na verdade, ele é reativo frente a questões não 
estratégicas. Pois seria já um grande avanço se o 
Conama fosse reativo frente a questões realmente 
estratégicas. Mas ele tem reagido apenas tomando 
decisões episódicas frente a situações-problema 
como a importação de lixo tóxico, ações 
localizadas de desmatamento etc. 

3. O desaparelhamento técnico é face 
do enfraquecimento político. 

"De quem não tem cabeça, padece o corpo" 
diagnosticam alguns. A pouca efetividade do 
CONAMA decorreria da fraqueza do I BAMA. E tal 
fraqueza remeteria à distribuição de 
competências entre os órgãos ambientais de 
governo. Desde a criação do Ministério do Meio 
Ambiente em 1992, não estão claras as fronteiras 
entre este Ministério e o IBAMA. Sem uma tal 
definição, nada pode funcionar, inclusive o 
Conama. O IBAMA não deveria cuidar de 
fiscalização e multas mas sim da organização e 
diretrizes de política ambiental - sugerem alguns. 
Por sua vez, O Conama, cuja Secretaria-Executiva 
é ocupada pelo IBAMA, deveria ser para a política 
de meio ambiente o que o CMN é para a política 
econômica. Mas, na realidade, o IBAMA é uma 
FEEMA ou uma CETESB travestido de federal. As 
questões específicas relativas à execução das 
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normas, que envolvem interesses muito 
· particulares e não remetem à política ambiental 
em sentido estrito deveriam ficar na órbita dos 
órgãos estaduais, senão municipais. Ao serem 
levados ao Conama, conformam o que é por 
alguns chamado de "entulho", que retira tempo e 
energia da discussão das questões mais relevantes. 
Se, por alguma razão, o governo se tornasse 
sustentabilista e seus ministros se tornassem 
adeptos do desenvolvimento sustentável, o que o 
IBAMA teria a dizer? - perguntam. Se o Ministro 
da Agricultura quiser empreender uma agricultura 
sustentável, o de Minas e Energia e da Indústria e 
Comércio também quiserem questionar suas 
políticas do ponto de vista do meio ambiente, o 
que terá o IBAMA a dizer? Qual o instrumento de 
governo que o Estado terá que por em prática para 
mudar a lógica ambiental de suas políticas? - "O 
IBAMA não tem 'nada a dizer, o IBAMA só sabe 
multar"- é a resposta que aflora. E o Conama, por 
sua vez, está longe de ser uma espécie de CMN 
para o meio ambiente. 

Em acréscimo, a ausência de competência no 
IBAMA quer dizer também ausência de recursos 
humanos e financeiros necessários para quem 
pretende avaliar os programas dos diferentes 
Ministérios. E tal competência seria indispensável 
para se poder reivindicar que as políticas de 
governo com implicações ambientais fossem 
levadas à apreciação do Conarna. O IBAMA foi 
criado pela fusão de quatro órgãos diferentes, e 
até hoje não foi devidamente estruturado. 
Existem áreas com excesso de pessoal e outras 
com carência. Foi enorme a discontinuidade 
administrativa. Falta, conseqüentemente, 
operacionalidade e visão. Somente um Ministro 
do Meio Ambiente forte poderá ser ouvido pelos 
demais ministros. Seria necessário, portanto, que 
a área ambiental do governo fosse aparelhada 
institucionalmente para poder executar aquilo 
que o Conama decidir: 

Como alguns acreditam· que se o governo 
resolvesse empreender ·uma política de 
desenvolvimento sustentável, o aparelho de 
Estado (IBAMA) não teria condições técnicas de 
formular as diretrizes e os instrumentos para 
tanto, cabe perguntar: as burocracias estariam 
tecnicamente despreparadas ou teriam sido 
politicamente enfraquecidas? Pois não é 
improvável que as burocracias estatais tenham 
sido enfraquecidas de modo a se incapacitarem a 
fazer alianças e adquirir força para ocupar os 
espaços de decisão. O amesquinhamento técnico 
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seria portanto apenas uma face do 
enfraquecimento político destas burocracias. Se 
estas burocracias não têm condições de conceber 
instrumentos de políticas, é porque não se sentem 
aptas e fortes para fazer política. Pois conceber 
instrumentos de política significa elaborar 
estratégias de alianças que viabilizem tais políticas 
dentro e fora do aparelho de Estado. 

4. A qualidade da representação: a força 
institucional é função da representatividade 
política 

Numa avaliação retrospectiva, o Conama pode 
ser analisado em sua dinâmica interna e em sua 
interação externa com o governo. Do ponto de 
vista interno, muitas definições estratégicas 
dependiam inicialmente de um Conama que 
funcionasse, ainda que com pouca organicidade. 
Cumpridas estas funções, seria preciso olhar de 
maneira mais global para o SlSNAMA e a política 
de meio ambiente. Isto, o Conama não foi capaz 
de fazer. No plano externo, houve desinteresse da 
Presidência da República e dos ministérios em 
valorizar o órgão. Durante o governo Collor 
escassearam-se as convocações e a Secretaria 
técnica, sem estrutura e sem agilidade, não foi 
capaz de atender às demandas internas. A falta de 
regularidade nos trabalhos inibiu a capacidade de 
trabalho do órgão. Mas independentemente 
destes aspectos funcionais, destacou-se um 
problema de representatividade. Durante sua 
primeira fase, alguns nomes impactaram os 
debates com argumentos, proposições e 
articulações no interior do Conselho. Em 
conjunturas subseqüentes, o peso das 
representações declinou. 

Há três segmentos básicos no interior do 
Conama: representações ministeriais, dos 
governos estaduais e do movimento ambientalista. 
Dentre os seus atuais 66 membros, há uma 
presença média de 45 pessoas (68% dos 

· membros), verificada entre 1990 e 1993. Os 
representantes ministeriais tendem a votar 
segundo interesses estritamente setoriais nos 
temas específicos que lhes concernem- relações 
exteriores, desenvolvimento regional, reforma 
agrária etc. Os representantes estaduais 
demonstram relativa apatia, à exceção da 
liderança exercida por Secretários de meio 
ambiente específicos que se articulam em todos 
os temas. Os estados do Norte e Nordeste 
praticamente não participam. A formação da 
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ABEMA - articulação de Secretários Estaduais de 
Meio Ambiente - aparentemente não levou a que 
os estados votassem em bloco. As representações 
das entidades ambientalistas, por sua vez, são pouco 
articuladas entre si, com outros segmentos do 
Conama e com suas próprias bases: existem 
articulações de última hora com pouca discussão nas 
bases e relações mal aproveitadas com as 
representações estaduais e dos ministérios. 
Intervenções bem sucedidas das ONGs deram-se 
nos casos da Resolução 01/86 sobre EINRIMA e na 
Resolução que regulamentou as audiências públicas 
para EIAs/RJMAs, quando houve articulação dentro 
do Conselho, ainda que não fora dele. 

No âmbito do governo, o Conama é um 
instrumento que o Ministro do Meio Ambiente 
possui para tentar fortalecer as bases sociais de 
implementação de suas políticas. Os Ministros 
parecem, no entanto, nunca se terem 
conscientizado de que o Conama é algo que pode 
favorecer a sua capacidade de ação, mais do que 
lhes prejudicar. Como há nele a participação de 
todos os demais Ministérios, o Conama é o espaço 
onde o Ministério do Meio Ambiente pode tentar 
fortalecer-se junto às demais áreas do executivo. 
O Conama é um campo de negociação e 
articulação por excelência, sendo sugestivo o fato 
de que nele o governo federal é minoritário. Pois 
para o governo federal, o Conama se justifica 
como um espaço institucional de busca de 
legitimação de políticas, onde a força das medidas 
decorre da natureza do apoio para elas 
construído. No entanto, os órgãos ministeriais 
enviam recorrentemente representações 
oriundas de escalões inferiores pouco habilitados 
a engajarerm-se nos processos de negociação. Por 
outro lado, as articulações para fora do órgão 
foram muito restritas e as representações quase 
nunca desciam até as bases, sejam do 
empresariado industrial e agrícola, sejam dos 
órgãos ministeriais, sejam do próprio movimento 
ambientalista. É bastante difundido o sentimento 
de que "se houvesse um continuum de discussão 
até as bases, não seria tão fácil ao governo 
desprestigiar o Conama". 

5. O esvaziamento político é acentuado pela 
duplicação de funções. 

Inúmeras questões relevantes para a política 
ambiental são tratadas por comissões específicas 
criadas em diferentes órbitas de governo. A 
aplicação de recursos externos para o meio 
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ambiente, por exemplo, deveria ser discutida no 
Conama e não em comissões provisórias criadas, 
por exemplo, no âmbito do Ministério das 
Relações Exteriores. O ltamaraty articula a 
sociedade com os assuntos que interessam no 
exterior - ele é a porta de entrada, mas a questão 
do uso dos recursos externos que caem no 
guarda-chuva do meio ambiente para o 
gerenciamento de florestas, por exemplo, devem 
ser da alçada do Conama e não do ltamaraty {ver 
também Conselho Nacional da Amazônia, 
Conselho Nacional de Biodiversidade e a 
recém-criada Comissão Jnterministerial de 
Desenvolvimento Sustentável, por exemplo). A 
criação eventual de um Conselho Nacional de 
Biodiversidade se justificaria apenas se ele se 
restringir a estudar e deliberar a liberação de 
recursos para projetos (no caso presente, os 30 
milhões de dólares provenientes do GEF). Ele 
consistiria em um Conselho análogo ao Comitê do 
Fundo Nacional do Meio Ambiente. A política 
nacional de biodiversidade, no entanto, assim 
como a política relativa aos empréstimos externos 
para a área do meio ambiente, deveria ser 
debatida no âmbito do Conama. No caso da 
política de aplicação de recursos externos, as 
ONGs têm tido, inclusive uma participação dita 
"fragmentada dentro do fragmentado". De um 
lado, participam de comissões formadas no 
contexto de projetos específicos como o Programa 
Piloto para as Florestas Tropicais Brasileiras, o 
Planafloro e o Prodeagro. No caso do Programa 
Piloto, por exemplo, as ONGs restringem-se 
praticamente a discutir os PDAs - Projetos 
Demonstrativos de Tipo A - cujos recursos 
destinam-se especificamente para ONGs. Há, em 
consequência, uma fragmentação das ONGs 
enquanto sujeito político, simultaneamente a uma 
fragmentação dos próprios objetos sobre os quais 
elas são chamadas a opinar. Haveria, portanto, que 
se erigir algum espaço institucional onde a política 
global de captação e aplicação de recursos externos 
para o meio ambiente seria discutida. Tudo indica 
que o Conama poderia ser este espaço. 

6. Norma e polftica: o papel normativo do 
Conama é importante para a própria política de 
meio ambiente? 

Existem dois níveis distintos de formulação e 
implementação de políticas. Um primeiro nível, 
mais abstrato, vinculado a maneiras mais amplas 
de pensar o país, tal como a formulação de uma 
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política de desenvolvimento sustentável, por 
exemplo. Um segundo nível é constituído por 
metas e linhas de ação mais concretas. Neste 
segundo nível, o Conama exerce sua atividade de 
corpo regulamentador. 

Para alguns as normas gerais desempenham 
importante papel na própria constituição da 
política de meio ambiente. Isto porque sem 
normas gerais, os estados têm autonomia para 
definir normas muito frouxas sob a pressão de 
poderosos interesses econômicos locais. A 
legislação ambiental é muito diversificada e seus 
vários instrumentos apresentam contradições que 
tendem a dificultar a caracterização das normas 
gerais que estabelecem os limites para as demais 
normas. As próprias bases normativas hoje 
existentes requerem um grande esforço de 
regulamentação. Em ausência de normas gerais - 
argumentam - tendem a prevalecer as normas 
estaduais estabelecidas, por exemplo, pelos 
códigos de meio ambiente criados em alguns 
estados. E em alguns destes, pode-se testemunhar 
a significativa pressão dos interesses econômicos 
locais sobre os legisladores estaduais. Caberia 
portanto ao Conama estabelecer estratégias para 
a fixação das normas gerais, prática que, para 
alguns, não é pouco expressiva para o conteúdo 
de uma política de meio ambiente. 

r: 

..•... 

7. A representação estadual é de importância 
estratégica. 

Para as representações estaduais terem uma 
atuação eficiente no Conama, elas têm que estar 
bem articuladas em suas próprias bases - a aliança 

(' C) PROPOSTAS 
1. Enxugar e concentrar a pauta de discussões. 

Para que o Conarna consiga ter capacidade de 
tomar decisões e ser aberto à participação da 
sociedade, é preciso "limpar o entulho" de sua 

. pauta. Ou seja, um certo número de questões não 
deveriam ser levadas ao Conama. 

Para superar os limites de uma pauta dispersiva 
e de âmbito específico, dever-se-ía escolher um 
pequeno número de questões-chave que sejam 
centrais para a política ambiental e travar uma 
discussão mais profunda sobre as mesmas no seio 
do Conama. Escolher, por exemplo, a política 
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natural das representações estaduais é com as 
ONGs de suas bases territoriais. Trata-se de um 
jogo de contrapeso frente à União (segundo 
alguns, é por vezes mais fácil se conseguir unidade 
entre representantes de ONGs e de governos 
estaduais do que no interior do próprio governo 
federal). Não há política ambiental que se preze 
com órgãos ambientais estaduais falidos. Não há 
como fortalecer o Conama se a representação 
dos estados não for a melhor possível. Dentro do 
federalismo, não haverá Conama eficaz sem 
representações estaduais fortes. 

8. O legislativo federal - uma arma a favor do 
Conama. 

Alguns crêem que o Conama ocupa espaço do 
legislativo. Mas para membros do Conselho, ao 
contrário, considerando-se que a Comissão do 
Meio Ambiente da Câmara de Deputados tem um 
espaço tal que obriga a que certas questões 
passem por seu crivo, o legislativo tem um poder 
de convocatória maior que o Conama. Assim, o 
Conama pode, por exemplo, fazer lobby junto à 
Comissão de Meio Ambiente· da Câmara de 
Deputados para que seja evitada a criação de uma 
Comissão de Biodiversidade fora da alçada do 
Conama. Por outro lado, é do interesse dessa 
mesma Comissão de Meio Ambiente poder: 
contar com um Conarna forte pois ela não conta 
com o I BAMA ou com qualquer outra capacidade 
técnica por trás para auxiliá-la na· discussão das 
questões ambientais. Um Conama forte pode, 
portanto, fortalecer tecnicamente a Comissão na 
avaliação daquilo que passe por sua apreciação. 

agrícola ou energética, desenvolver as 
articulações, discussões e alianças necessárias para 
se influir nas decisões destas políticas 
determinadas. Procurar-se-ía assim criar 
condições para que, no âmbito destas polítlcas, 
nenhuma decisão fosse tomada antes de ser 
apreciada pelo Conama (ver proposta 2). ·' 

2. Atrelar decisões de política ambiental à 
apreciação pelo Conama. 

'• 
Pode-se fortalecer o Conama por duas pontas: 

pelas .questões que sãoa ele levadas e por seus 
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resultados. Atuar pelos resultados quer dizer 
condicionar um certo número de decisões de 
política ambiental à sua aprovação pelo Conama. 
Em sua primeira reunião do ano, o plenário definiria 
as questões políticas centrais sobre as quais nenhum 
órgão poderá tomar decisão sem que antes o 
Conama sobre elas se tenha pronunciado. Esta 
condição obrigará todas as demais esferas de 
competência a se organizarem para o debate que 
levará à tomada de decisão. O Conama não deve 
determinar a política agrícola, evidentemente. Mas 
a política agrícola pode ser o que se quiser desde 
que seja compatível com as diretrizes de política 
ambiental, assim como ela tem de ser compatível 
com os objetivos da política monetária traçados pelo 
Conselho Monetário Nacional. Sob esta condição, a 
sociedade e o Estado se mobilizariam para travar esta 
discussão, porque hoje nem um nem outro têm 
competência para tanto. 

3. Rever a dinâmica interna das reuniões plenárias. 

As reuniões plenárias deveriam durar dois dias 
- um primeiro dia para discutir pareceres de 
caráter mais técnico das Câmaras Técnicas, e o 
segundo dia para discutir as diretrizes de políticas. 
Há resistências a que as reuniões durem mais de 
um dia - inclusive por parte dos próprios Ministros 
do Meio Ambiente. Mas o fato é que no espaço 
de apenas um dia aprovam-se propostas "de 
qualquer jeito" ou tenta-se obstruir a discussão 
solicitando verificação de quorum. 

4. Viabilizar o amadurecimento técnico 
e político das questões. 

Os temas setoriais e específicos deveriam ser 
amadurecidos e exauridos nas Câmaras Técnicas 
para dar ao Plenário do Conama seu caráter 
eminentemente deliberativo. Dever-se-ía, por 
outro lado, fazer com que as questões fossem 
melhor trabalhadas tecnicamente pelo IBAMA. Ao 
longo desta preparação prévia, dever-se-ía buscar 
também as articulações internas ao IBAMA deste 
com as demais esferas de governo e com as 
representações da sociedade civil para preparar 
melhor os temas para a negociação e decisão 
ulterior em plenário. 

5. Liberar o Conama da égide do 
Conselho de Governo. 

Se o Conama aprovasse algo que estivesse em 
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desacordo com a vontade do Presidente da 
República, caberia ao Ministro entrar com recurso 
ao Presidente da República, que decidirá em 
última instância. Antes da criação do Conselho 
Superior de Meio Ambiente e do atual Conselho 
de Governo, jamais houve recurso ao Presidente 
da República, pois o Conama nunca aprovou 
algo que fosse considerado inaceitável pelo 
governo. A tutela formal de uma instância superior 
ao Conama - o atual Conselho de Governo - 
deveria ser extinta. 

6. Transformar o Conama em Conselho Nacional 
do Meio Ambiente e do Desenvolvimento 
Sustentável. 

Os nomes integram um campo simbólico onde 
se dá uma luta por ocupação de espaços políticos. 
Na fase de implantação da SEMA, por exemplo, 
deixou-se de usar certos nomes, inventaram ou 
apropriaram-se de outros de modo a viabilizar 
certas ações. A palavra 'floresta", por exemplo, não 
era usada para não gerar confrontos com interesses 
madeireiros presentes no IBDF. Para fazer avançar 
a legislação sobre estações ecológicas e Áreas de 
Preservação Permanente procurou-se empregar 
então o termo "biota" em lugar de 'floresta", Em outro 
momento, frente às resistências do governo à 
contratação de guardas-florestais, criou-se a 
categoria dos "ecornetristas" - medidores do meio 
ambiente que, além de medir a temperatura e o 
nível dos rios, faziam a guarda das áreas protegidas. 
Enquanto o 1 BDF estava fragilizado e sem meios , 
havia grande interesse, por outro lado, em apoiar 
pesquísas na área ecológica, o que favorecia então 
a contratação de guardas-florestais travestidos de 
"medidores ambientais", que iriam ajudar a 
"conhecer os recursos naturais necessários ao 
desenvolvimento". 

"Onde há vácuo de poder, deve-se procurar 
ocupar espaços". "Um órgão só consegue ocupar 
espaço lutando para ocupar os vazios de poder 
existentes. Sem esta luta, o órgão não vai para 
adíante". No caso da incorporação, da noção de 
desenvolvimento sustentável ao campo de ação 
do Conama, tratar-se-ia, no entanto, de uma 
disputa estratégica que envolveria áreas poderosas 
do planejamento governamental. 

7. Dar maior visibilidade ao Conama. 

O Conama transformou-se, ao longo do tempo, 
em um órgão "quase-clandestino". Ele tem de ser, 
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no entanto, transparente e deve procurar a 
imprensa para divulgar suas atividades. Todo 
mundo tem de saber o que está sendo discutido e 
aprovado, pois são coisas de interesse geral, que 
muitas vezes referem-se a salvar a população de 
processos poluidores muito perigosos. As pessoas 
freqüentemente não avaliam o risco que estão 
correndo e deveriam ser envolvidas no debate. ,..-. 
8. Enfrentar a hegemonia do discurso tecnicista e 
o descompasso de informação existente entre os 
diferentes setores participantes do Conama. 

r: 
As representações dos setores empresana1s 

comparecem com um discurso altamente 
tecnificado. Para fazer evoluir as negociações e 
criar condições de interlocução é preciso 
confrontar-se ao tecnicismo, requerendo a 
descodificação e democratização da informação. 
Ao mesmo tempo, as representações dos 
movimentos sociais deveriam preparar-se para o 
debate no campo técnico, reivindicando a sua 
colocação em termos acessíveis a todos. Um dos 
instrumentos de gestão do meio ambiente que 
deve ser politizado é o Zoneamento 
Econômico-Ecológico. O Zoneamento implica o 
manejo de informações altamente codificadas que 
interferem significativamente no processo de 
desenvolvimento. "Consiste em um processo de 
especialização funcional do território e não em 
uma aventura cartográfica como querem algumas 
áreas do governo". 

,... 

9. Não limitar o número das Câmaras Técnicas 
nem de seus membros. 

As Câmaras Técnicas são muito restritivas no 
número de seus membros e muito amplas em sua 
temática (como, por exemplo, no caso da CT de 

r 
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Controle Ambiental). O IBAMA deveria preparar 
pareceres técnicos para as CTs discutirem, tirarem 
as questões· relevantes (evitando discussões 
detalhísticas, como por exemplo, sobre o tamanho 
das "bocas de lobo") e enviarem para 
homologação nas Plenárias. 

1 O. Estratégia de alianças para as ONGs. 

Primeiramente, seria preciso que a ação das 
oito ONGs dentro do Conama fosse articulada e 
que se evitassem atuações isoladas fora do acordo 
entre as ONGs. Em seguida, dever-se-fa buscar 
alianças momentâneas com o Ministério do Meio 
Ambiente e a Presidência do IBAMA. Quando 
houver coincidência de posições entre ONGs, a 
Presidência e a Secretaria-Executiva do Conama, 
será meio caminho andado. Em terceiro lugar, em 
função do tema em pauta, dever-se-ia buscar as 
representações dos Ministérios com maior 
potencial de aliança. E em quarto lugar, caberia 
identificar as representações dos estados que 
obterão maiores benefícios com a decisão em 
questão. Caberia também identificar em cada 
questão as lideranças fortes que demonstram 
capacidade de influenciar a tomada de decisões 
das maiorias tendencialmente omissas. 

11. Integrar nos trabalhos os representantes 
suplentes das ONCs 

Os suplentes das representações das ONG~ 
deveriam participar de todas as reuniões plenárias. 
Quando comparecem de forma eventual em sua 
condição de substitutos, ignoram praticamente o 
que se passa. E quando não se conhece 
devidamente o regimento da instituição, perde-se 
inevitavelmente espaço de atuação (11Quem não 
domina o regimento, dança"). 
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IV. INTERROGAÇÕES FINAIS 

A proliferação de Conselhos de assessoramento 
a órgãos responsáveis por políticas do Governo 

Federal, ao longo do regime autoritário, foi vista 
como uma forma de esvaziar o espaço decisório 
do Poder Legislativo. Instituições deste tipo, 
incluindo representações da sociedade civil, e em 
certos casos através de algum tipo de processo 
eletivo, multiplicaram-se ainda mais ao longo do 
processo de redemocratização do país. Ao 
contrário do ocorrido nos anos de Ditadura, 
pretende-se, agora, que os mecanismos de 
participação social situados ao nível dos 
complexos parlamentares e judiciário funcionem 
como o que Habermas chama de "eclusas 
institucionais", reguladoras do acesso aos fluxos 
comunicativos provenientes da periferia dos 
centros decisórios. Os Conselhos seriam, assim, 
instrumentos de circulação de mensagens sob a 
forma de demandas sociais, articulações 
intra-estatais, propostas de pactações sociais ou de 
reelaboração governamental de demandas de 
movimentos sociais ou das pressões de grupos de 
interesses. Seriam, portanto, elementos da 
construção da esfera pública. Nela 
confrontar-se-íam os diferentes discursos em 
disputa pela definição da pauta política do debate 
público e pela construção social da noção de 
interesse público e de bem comum. Mas para crer 
que este tem sido o papel desempenhado pelos 
Conselhos dotados de representação da 
sociedade civil, a partir da experiência recente do 
Conama, caberia debater questões como as que 
apresentamos a seguir. 

1 . É significativa a desigualdade entre o 
espaço de participação aberto às representações 
da sociedade no Conam a e o grau de 
desenvolvimento e amadurecimento das lutas 
sociais pelo meio ambiente no país. Há, 
conseqüentemente, um risco de que as entidades 
incorporem artifícios de uma representação 
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burocratizada alimentada pela vivência de um 
aparelho de Estado aberto à apropriação por 
grupos privados ou corporações. E, por outro lado, 
menos visível , por esta mesma razão, o esforço 
governamental pelo controle das entidades de 
representação, supondo-se que ao reconhecimento 
e validação social das organizações populares 
poder-se-ía seguir algum tipo de empreendimento 
regulador de suas formas de ação e representação. 
Cabe reconhecer, porém, que a institucionalização 
da participação social nos Conselhos, em ausência 
de organizações sociais voltadas para o 
equacionamento das questões setoriais discutidas 
ou referidas a bases territoriais afetadas por estas 
questões favorece a emergência de representações 
que. desenvolvem particular competência na 
reprodução de sua própria "representação", através 
do domínio dos canais que alimentam a ocupação 
de espaços de poder. 

' - 

2. O emprego de um discurso técnico no 
tratamento das questões em pauta apresenta-se 
como um meio de excluir as representações da 
sociedade dos debates. Identificam-se algumas 
resistências a discutir temas "complexos" como a 
poluição do ar com representantes de associações 
de moradores, por exemplo. As ONGs encontram 
dificuldades em enfrentar plenamente certos 
debates desenvolvidos nas Câmaras Técnicas. O 
campo do saber é porém decisivo em formações 
como a dos Conselhos. As representações da 
sociedade encontram oportunidades de acumlar 
conhecimento sobre a dinâmica de poder das 
instâncias técnico-burocráticas do Estado, 
apreender linguagens, mecanismos e códigos . A 
descodificação da linguagem das burocracias 
tende a gerar um aprendizado que se supõe seja 
socializado para as instâncias representadas e não 
apropriado em nível de indivíduos ou corporações 
para fins de reprodução ampliada de 
representações burocratizadas. Às organizações 

- 
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de base, por outro lado, cabe a produção do 
conhecimento sobre as demandas sociais e a 
interpretação do sentido social das decisões 
emanadas do Conselho. 

3 . É visível o descolamento entre as 
representações da sociedade civil e os 
beneficiários potenciais das decisões do Conama, 
com frequência ausentes da ação coletiva - os 
chamados "free-riders", caroneiros dos benefícios 
públicos (tal como na regulamentação da poluição 
sonora ou do ar, por exemplo) - o que tende a criar 
confrontos entre poderes extremamente 
desiguais como ANFAVEA e setor petróleo, de um 
lado, e ONGs e órgãos públicos de outro. Pois ao 
contrário do que ocorre em algumas outras 
instâncias de participação da sociedade, as 
representações das ONGs no Conama não têm, 
via de regra, ligação direta com as demandas de 
setores atingidos pelas políticas ambientais ou 
normas e padrões discutidos no Conselho. Estas 
representações tendem a congregar grupos 
organizados em torno a questões gerais da causa 
ambientalista. Isto não implica necessariamente 
que tais representações devam expressar o caráter 
defensivo que alguns atribuem ao movimento 
ecológico (que visaria preservar formas 
tradicionais de vida ou recusar a integração social 
na visão de Habermas, por exemplo). Ao contrário, 
a participação no Conama pode representar a 
oportunidade de se exercitar o caráter ofensivo 
constante da dimensão ambiental das lutas sociais, 
que como as demais manifestações do movimento 
social podem concorrer para o aprofundamento das 
transformações democráticas da sociedade, 
produzir contra-instituições e esferas públicas 
alternativas, consolidar identidades sociais coletivas 
e ganhar novos terrenos na forma de direitos 
ampliados. Para tanto, porém, será preciso 
identificar nas representações sociais as conexões 
orgânicas com os sujeitos das lutas ambientais, bem 
como a capacidade de estabelecer as devidas 
articulações entre as questões locais e nacionais. Pois 
ainda que se criem instâncias de participação a nível 
local, como os Conselhos Municipais de Meio 
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Dez anos após sua criação, coloca-se a 
necessidade de reavaliar as possibilidades do 
Conama influir efetivamente nas políticas e a 
capacidade das ONGs nele se fazerem ouvir. A 
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Ambiente, será preciso investir nas dimensões 
políticas globais que articulam as partes. 

4 . Ao contrário do que ocorre em outras 
instâncias abertas à participação de 
representações da sociedade civil, as Resoluções 
voltadas para a regulação do meio ambiente não 
se traduzem necessariamente em obras e 
investimentos alimentados por verbas públicas, 
mas antes em normas sobre as maneiras de se fazer 
ou não fazer determinadas atividades. 
Tratar-se-ão de normas válidas para um conjunto 
de atividades distribuidas espacialmente, ou 
decisões específicas envolvendo obras públicas e 
projetos privados já concebidos e localizados. Os 
grandes projetos não têm sido, via de regra, 
trazidos à discussão do Conselho, evidenciando, 
justamente, seu enfraquecimento político. Não 
lidando com decisões substantivas relativas ao 
emprego das verbas públicas, não têm se colocado 
para as representações da sociedade no Conselho 
o confronto a situações que remetem à dualidade 
clientelismo-cooptação. A neutralização do 
caráter potencialmente democrático da 
participação destas representações tem se 
orientado, em contrapartida, por uma estratégia 
de dissipação e banalização do peso político das 
questões levadas a este espaço decisório. 

5 . O patamar mínimo no qual se pode 
conferir papel democrático à participação da 
sociedade em Conselhos de órgãos do poder 
executivo traduz-se na possibilidade de se 
imprimir transparência a certos processos de 
tomada de decisão pelo poder público e tornar 
mais difícil a ação de anéis burocráticos atando o 
setor público a grupos de interesses privados. E por 
reduzida que seja a capacidade das 
representações da sociedade influirem 
efetivamente nas políticas públicas, restará aos 
movimentos sociais verem na abertura à 
participação uma motivação suplementar para 
que se fortaleçam os níveis de organização da 
própria sociedade. 

mesma pergunta se coloca sobre a capacidade das 
ONGs ouvirem as populações afetadas pelas 
políticas ambientais e disseminarem na sociedade 
o debate sobre as questões estratégicas que 
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perpassam tais políticas. Antes de tudo, caberia 
pensar o Conarna como espaço onde se deveriam 
discutir as verdadeiras questões da política de 
meio ambiente: as implicações ambientais das 
políticas agrárias, urbanas, industriais, energéticas 
e de desenvolvimento, em geral; o conteúdo e as 
estratégias dos grandes programas de cunho 
ambiental como o Programa Piloto para a 
Amazônia, o Prodeagro, o Planafloro, os 
programas de despoluição de baías e cursos 
d'água, o zoneamento econômico-ecológico do 
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país, as · posições do governo na Comissão de 
Desenvolvimento Sustentável etc. Dando 
conteúdo político às discussões, se estará também 
motivando o fortalecimento das representações 
que nele têm assento, favorecendo a explicitação 
dos conflitos, a clarificação de posições, a 
constituição de alianças e o estabelecimento de 
verdadeiras negociações que tragam para o plano 
político o que hoje se traduz em agressão 
ambiental ou em imposição da vontade de poucos 
sobre o meio ambiente de todos. 
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ANEXOS: 

A - AS PERGUNTAS 
8- QUADRO SÍNTESE DOS DEBATES NO PLENÁRIO (90/93) 
C- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PAUTAS DISCUTIDAS NO PLENÁRIO (90/93),. 

A) AS PERGUNTAS 
r 

r 

,,... ' 

Duas questões centrais nortearam as entrevistas: 
a) avaliar a capacidade do Conama influenciar as políticas ambientais de 
governo; e 
b) avaliar a capacidade das ONGs influenciarem as decisões do Conama. 
Os entrevistados foram assim motivados a se pronunciar sobre as seguintes 
perguntas: · · 

1 . Qual foi, ao longo de seus dez anos de existência, a capacidade 
demonstrada pelo Conama de influir de fato sobre as políticas ambientais 
de governo? 

2. Como explicar que ao longo do processo de democratização do 
país o Conama tenha, paradoxalmente, perdido sua capacidade de 
influenciar as políticas? Que condições e forças teriam concorrido para o 
esvaziamento político deste órgão? 

r- 
3. Hoje as pautas do Conama não contemplam as grandes questões 

da política ambiental. Porque não são nelas introduzidas as implicações 
ambientais dos pacotes agrícolas, os grandes projetos do Banco Mundial 
etc? 

4. Como fazer para revigorar o Conama como espaço de negociação 
entre os diferentes interesses envolvidos nos usos alternativos do meio 
ambiente no país? · 

5 . Que experiências podem ser resgatadas em que o Conama tenha 
sido eficiente como espaço de negociação e produção de diretrizes de 
política? 

6. Qual a capacidade e os limites demonstrados pelas ONGs n~s 
debates do Conama e na formulação de políticas no interior do mesmo? 

r- 
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B) QUADRO SÍNTESE DOS DEBATES NO PLENÁRIO 
PAUTAS E ATAS DO CONAMA 1990-1993 

RESOLUÇÕES 

TIPO DE AÇÃO OBJETO DA AÇÃO DANOS AMBIENTAIS HISTÓRICO PROPONENTE ANO 
ENVOLVIDOS 

Anteprojeto de Lei: Sistema Nacional de Unidades destruição dr biodiversidade e retirado do pauta no 23 RO*; Fundação Prõ-N atura - 1990 
instituição de dren.s de Ccnservaçâc ecossistemas essenciais aprovada no 24 RO. FUNATURA 
protczidae 
normetização de ativ idades - Progrnma Nacional de poluição do ar apresentada nn 23 RO; aprovada IBAMA/ Órgãos Eslllduais de 1990 
alteração de podrões - Ouahdade do Ar nn 24 RO. Meio Ambiente 
Normatizução de ntiv,dodes - Programo Nacional de poluição do ar aprovada com emendas no 23 Secret. Executiva do CONAMA/ 
cnação de programns Educação e Controle da RO. INMETRO/ 1990 

noluicão sonora CETESB/IPT/SOBRAC 
Nonnntiztu.;õ.o de atividndes Portaria MTNTER poluição sonoro. nprovndn no 23 RO. see. Executivn 

CONAMAIINMETRO/ 1990 
CETESB/IPT/SOBRAC 

criação de area protegida Unidade de Conservação destruição de biodiversidade e nu 23 RO foi incluído no mesmo Repres. do SPHAN-PRONAC- 1990 
ecossistemas essenciais decreto que criou uma ARIE MINC 

vizinha ~ Buriti. 
normnuzacão de ntividndes Unidade de Conservnçâo destruição de biodiversidade e na 23 RO foi incluída nn Repres. do SPHAN-PRONAC- 1990 

ecossistemas essenciais proposta de Anteprojeto de Lei MINC 
aue trata as UCs. 

revogação extinção de Unídndes de destruiçâo de btodrverstdade e retirada da pauta no 23 RO Repres. do SPHAN-PRONAC- 1990 
Conservação ecossistemas essenciais MINC 

determinação de desuno material brolõgico coletado perda de mforrnações sobre retirada de pauta na 23 RO pela 
quando do clnboroção de fauna e flora SEMAM e IBAMA Repres. do Governo do Estado do 1990 
EIA/RIMA Paraná 

normatizacão institucional EIA/RIMA normas institucionais devolvido no IBAMA 1111 24 r,o ELETRONORTE 1990 
normntização de ntivídades ~ d ispersantes derrames de petróleo foi retirada de pauta na 24 RO. 
condicionantes de uso quúmcos IBAMA 1990 

estnbelecimento de critérios extração mineral clnsse li degradação runbienlJll retirada de pauta no 24 RO pelo 
para Jicenci.unento decorrente dn mineração IBAMA e MINFRA; aprovada IBAMA 1990 

na 26 RO. 
instituição de mecumsmos de pntromônio espeleológico destruição do patrimônio na 24 RO foi deedobrada cm :o) Repres, das Entidndes 1990 
proteção espeleológico moçâo; b) Decreto; e) Portaria, Ambientaliatna da Região Sul 

todos aorovadas. 
cassação de direitos n bencficiãrio de credites agressões no 1ne10 ambiente aprovada na 24 RO Ministtrio Pllblico 1990 
benefícios fiscais públicos 
solicitação de informações licenciamento de Projeto destruição de biodiversidade e aprovada na 24 RO 1990 

ecoeaistemes essenciais SEM INFORMACÃO 
normatizaçâo institucional - Cârnarns técnicos do nonnns instuucronms .• aprovada na 25 RO com prazo Sec. Executiva do CONAMA 1990 
alterncâo de Resoluciio CONAMA CONAMA detenninado - criação do rírea protegido U nidade de Conservaçâo destruição de biod rversidode e aprovada na 25 RO Representante dWI Entidades 

ecossistemus essenciais Ambientalistas da Rezião Sul 1990 
normatiznção de ntrvidndes Programa Nacional de poluição do ar retornou à C. T. do Poluição 1990 

Qualidade do Ar Induatrral no 25 RO : aprovada IBAMA 
na 26 RO 

estabelecimento de critérios extração mineral clnsaes degmdaçâo ambiental associada aprovada na 26 RO IBAMA 1990 
para licenciamento ambiental l,IU,IV, v.vr.vn, VIIl,IX à míneracão 
estabelec unento de critério legjsluçfio sobre Mntn Atldnticn destruição de florestas aprovada na 26 RO ABEMA (Órgãos Ambíentuis 1990 
de licencmmento Estaduais! 
nonnntizaçiio de atividades - decreto 9762S e art. 15 do destruição de florestas aprovada no 26 RO ABEMA (Órgiios Ambientais 
revisão e rezulamentacâo Código Florestal Estedunis) 1990 
nonnatizaçíio de atívidades ··- entorno das Unidndes de destruição de biodiversidade e aprovnda no 26 RO Câmara Técnica de Fauna e Flora 

Conservncâo ecossistemas essenciais 1990 
prevenção cnrgns detenoradns poluição hídrica retirada da pauta na 26 RO, IBAMA 90/91 

aprovada na 2S RO 
fiscalização e encalhe e nfWldrunento de poluição hídrica retirada da pnuta no 26 RO; IBAMA 90/91 
prevenção embarcações rejeitado nn 28 RO com 

reccmendação de anteprojeto de 
decreto. 

sistematizeçâo de dados sobre poluição poluição hídrica retirada da pauta nu 26 RO; IBAMA 90/91 
infonnações devolvida à C. T. de Assuntos 

Jurídicos na 2S RO. 
proibição política nuclear-fabrrcação de poluição nuclear apresentadn na 26 RO: 27 RO Repres. Entidades Ambreatalistas 90/91 

artefatos bélicos ***** da Re1ufio Sul 
alrcrnção de regimento Regimento Interno do normas institucionais - aprovudo parecer da C. T. Repres. dos Entidades 
mstitucronul CONAMA pnrt.icipo.çõo do enridudee no Assuntoe Juridicos pela rejeiçiio Ambientnhstns da Regtão 1991 

CONAMA da nronesta no 27 RO. Nordeste 
dehníção de uso de recursos recursos da taxn de reposição normns institucionais rejeitada na 27 RO Repres, da Confederação 1991 
financeiros florestal Nacional do Comércio 
hcencramcnto ambiental projetos cgropecuãnos nu destruiçüo de florestas na 27 RO foi pedida uma Repres. do Governo do Estado do 1991 

Amazônia discussão mais runpln do ussunto. Acre 
normauzação de auvrdades espécies cxõtlcns destruiçâo de fauna e flora rejeitada na 27 RO Repres do Governo do Estado do 1991 

R. G. do Sul 
instituição Programa Nacional de normas msutucronais.crieçâo de 26 RO; oprovnda no 27 RO SEM INFORMAÇÃO 

Proteção no Pntrimõrno dos Câmarn Técnica 1991 
Povos da Floresta 

ncnnanzação msuruciona.l câmeras técnicas nonnns instirucionms - aprovada na 28 RO com 
composição de Cdmams substitutivo da Cilmnrn Ttknocn SEMAM-PR/CONAMA 1991 

~ Técnicns do CONAMA de Assuntos Jurfdrcos 
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r- 
r 

continuação 

r- 
TIPO DE AÇÃO OBJETO DA AÇÃO DANOS AMBIENTAJS HISTÓRICO PROPONENTE ANO 

ENVOLVIDOS 
nonnntiznçiio insutucronnl • dilatação de prazo paro normas institucionais: apresentadn na 28 RO: retirnda 
nlteraçâo de Resolução realizaçüo de audiência pnrticipaçiio do comunidade da peuta no 30 RO Repres, dna Entidndes 1991 

público Ambientali&tas da Região 
Nordeste 

normutizaçâo de utívidades - resíduos gorndos no Brasil contaminação por resíduos discatida no 28 RO e aprovada SEMAN/PR 
ntunlizn~iio de diretrizes e •ó lidos na 29 RO. 1991 
normas 
proibição de importacãc resíduos tóxicos contamiançâo por resíduos apresentado no 28 RO; Repres. das Entidndes 1991 

tóxicos aprovada na 29 RO Ambientalistaa da Região 
Non:leste 

Nonnntização institucrcnnl- participação de entidades normns inetítacionais -CONAMA apresentado no 28 RO; Repres. doo Entidodes 
olternçiío do regimento embientallatas rejeitado na 29 RO Ambientaliatn.o da Regiíío 1991 
intern- CONAMA Nordeste 
licencuunento obras e atividades destruiçilo de biodiversidade e rejeitadu n11 29 RO Reprea. do Gov. do Estado do 

degrndadorns do Meio eccasiatemns essenciais Rio de Janeiro 1991 
Ambiente 

crmção Cdmnrn Técnica de pa11icipaçiío de entidades rejeitada nn 31 RO Repres. doe Entidades 1991 
Acompanhamento do CNEA amblentalistas no CONAMA Ambientawitas do Região 

Nordeste 
proibição fabricação de carvão vegetal destruição de ecossistemas apresentada na 31 RO Repres. d08 Entidades 1991 

na Cnatingo Ambientalialal da Região 
Nordeate 

normMiznção renda do IBAMA normas institucionais - IBAMA apreaentad« na 31 RO Repres. d11 AGDF -Altligo• da 
proveniente de multas e Terra 
ingressos cm Unidades de 
Conservacfio 

normatização institucional- Câmeras Técnicus normas institucionais -Regímento rejeitada na 31 RO Repres. do IBS 
nlteracâo de Resolucão intemo do CONAMA 1992 
regulnmcntaçiio emissão de ruídos de poluição sonoro apresentada na3 l RO; Repres. do Gov. do Estado de 1992 

vclculos automores aprovedu no 32 RO São Paulo 
regulamentação emissão de ruídos por poluição sonora apreacntada na 31 RO; Repres. do Oov. do Estado de 1992 

mocicletas e veículos afins aerovade nn 32 RO São Paulo 
suspensão de obras anel viário de Goiânia destruição de área de preaervação npresentndn na 31 R0;33 RO Miniatério Publico do Estado de 1992 

e munanciuia foi nprovado encaminhameeto Goiás 
da C. T. de Assuntos Jurídicos 

n,ali7.nçiio de estudos Unplantnyão de usuia de contaminaçâo por resfduos rejeitada na 31 RO Aseocíação Comunitária de 1992 
reciclnaem de lixo sólido. Caoão iín Cano4 

licenciamento runbiental atividades agrícolas poluição nasociada IÍ atividade Secretario Executiva do 1992 
potencialmente. poluidorns agropecuárin, ngroindustriul e retirado de pauta na 32 RO CONAMA 

extrativa 
normnuzação de ntiv1dnde composiçâo do gasolina pcluiçâo do ar retirada de pauta no 33 RO Repres, da Confederação 1992 

Nacional da I.ndústria (CNI) 
criaçno de câmam técnico Cd!nnrn Técnica Temporária normas institucionais -CONAMA nprovodn na 34 RO Ci!rnarn Técnica de EcooaislemJla 

para Assuntos do Mata 1993 
Atl4ntica 

fixação de critérios pnrn finnnciernento para área de nonnn.s institucionnis - aprovado na 34 RO Repres. d'" Entidodcs 
repasse de recursos meio ambiente financiamento Ambientalistas da Regiíío 1993 

Nordeste 
normatíznção de atividades resíduos sólidos de comamínação por resíduos apresentado no 34 RO - em Secretaria Executivo do 

hospitais. postes, sõlidos trrunitaçíio CONAMA 1993 
aeroportos, terminais 
rodoviãrios e ferroviãrros 

zoneamento, proteção e 6.rea de restingo destru1,ao de vogctnçúo costeira apresentada na 33 RO; Reprcs. doa Entidades 
ticenciumento aprovada no 34 RO Ambientalistas da Região 93/94 

Sudeste 

r- 
r 

r: 

r 

RO : Reunião Ordinária 
r.,te: pautas e ntw; do CONAMA - 1990/1993 
,...._ bomclo pelo !BASE 
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C) DESCRIÇÃO SUMÁRIJ1t DAS PAUTAS 
DISCUTIDAS NO PLENARIO 

23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 08/03/90 

- Proposta de Resolução encaminhando 
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - retirada da pauta. 

- Proposta de Resolução estabelecendo novos 
padrões de qualidade do ar conforme previsto na 
Resolução/CONAMNno. 05/89, que institui o 
PRONAR- encaminhada à C. T. de Poluição Industrial. 

- Proposta de Resolução instituindo o Programa 
Nacional de Educação e Controle da Poluição 
Sonora - aprovada com emendas. 

- Proposta de Resolução reformulando a 
Portaria/MINTER/nº 092/80 (poluição sonora) - 
aprovada. 

- Proposta de Resolução criando a área de 
Relevante Interesse Ecológico - ARIE Buriti de 
Vaçununga no Estado de São Paulo - foi incluída 
no mesmo Decreto que criou uma AR/E vizinha. 

- Proposta de Resolução que dispõe sobre o 
acesso do público às Unidades de Conservação - 
incluída na proposta do Anteprojeto de Lei que 
trata das UCs. 

Proposta de Resolução solicitando a 
revogação do Parágrafo único do Art. 7 do 
Decreto no. 98914 de 31/01/90, que se refere a 
extinção das Reservas do Patrimônio Natural que 
foram destruídas - retirada da pauta. 

24ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 28/06/90 

- Proposta de Resolução determinando a 
destinação final do material biológico coletado 
quando da elaboração de EIA/RIMA - retirada da 
pauta pela SEMAM e IBAMA. 

- Proposta de resolução: Anteprojeto UCs - 
aprovada. 

- Proposta de Resolução estabelecendo novos 
padrões de qualidade do ar - aprovada. 

- Proposta de Resolução alterando o art. 7 da 
Resolução/CONAMNnº 001/86 no que se refere 
a independência da equipe multidisciplinar que 
deverá elaborar os EIAs/RIMAs, dos proponentes 
dos projetos - foi devolvida ao IBAMA. 

- Proposta de Resolução instituindo os 
mecanismos condicionantes à utilização de 
dispersantes químicos em derrames de petróleo 
- foi retirada da pauta pelo IBAMA e pelo 
MINFRA. 

- Proposta de Resolução estabelecendo critérios 
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para licenciamento Ambiental da atividade de 
Extração Mineral da classe li - retirada da pauta 
pelo IBAMA e MINFRA. 

- Proposta de resolução instituindo mecanismos 
de proteção ao Patrimônio Espeleológico - foi 
desdobrada em três partes: Moção ao Congresso 
pela aprovação do Projeto de Lei que dispõe sobre 
a proteção das cavidades naturais subterrâneas - 
aprovada; Decreto - aprovado; portaria, a ser 
baixada pelo IBAMA - aprovada. 

- Proposta de Resolução determinando a perda 
de direitos de utilizar incentivos e benefícios fiscais 
concedidos pelo Poder Público ao cidadão José 
Ávila Bassul, por agressão ao meio ambiente, 
conforme determinação do Ministério Público - 
aprovada. 

- Proposta de Resolução requerendo à 
SEMATEC/DF, informações sobre o processo de 
licenciamento do Projeto se Implantação do Setor 
Complementar de Indústria e Abastecimento - 
retirada pelo IBAMA. 
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r- 

r- 

r- 

25ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 17/10/90 
r: 

- Proposta de resolução alterando a redação do 
art. 7 da Resolução/CONAMA/no. 001/86 
(EINRIMA) - rejeitada. 

r> 

- Proposta de Resolução instituindo os 
mecanismos condicionantes à utilização de 
dispersantes químicos em derrames de petróleo - 
aprovada. 

r: 

- Proposta de Resolução sobre a destinação final 
do material biológico coletado em função dos 
levantamentos de campo para EIA/RIMA. - 
rejeitada. 

r- 

- Proposta de Resolução reordenando a 
composição das Câmaras Técnicas - foi aprovada 
com prazo determinado. 

- Proposta de Resolução visando a criação da 
ARIE da Serra da Abelha/Rio da Prata, em Vítor 
Meirelles/SC - aprovada. 

- Proposta de Resolução regulamentando o 
PRONAR, quanto ao estabelecimento de limites 
máximos de emissão de poluentes do ar para 
processos de combustão externa em fontes fixas - 
retornou à C. T. de Poluição Industrial para exame. 

26ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 06/12/90 r: 

- Proposta de Resolução instituindo os limites 
máximos de poluentes no ar para processo de 
combustão externa em fontes fixas - aprovada, 
com substitutivo da C. T. Poluição Ambiental. 

r: 
- Proposta de Resolução estabelecendo 

licenciamento ambiental para atividade de 
extração mineral - foi aprovada com emendas. 

- Proposta de Resolução estabelecendo critérios 
para licenciamento ambiental de atividade de 
extração mineral classe li - aprovada com 
emendas. r- 

r 
- Proposta de resolução determinando ao 

IBAMA o estabelecimento de critérios e revisão de 
legislação sobre Mata Atlântica - foi aprovada 
Resolução substitutiva elaborada pela C. T. de 
Fauna e Flora. 

r: - Proposta de Resolução determinando à C. T. 
de Carvão Vegetal que elabore e proponha ao 
Plenário do CONAMA uma revisão do Decreto 
97.628 e regulamentação do art. 15 do Código 
Florestal - eprovede. 

r- 

r: 
r: 

- Proposta de Resolução estabelecendo normas 
referentes a execução e/ou implantação de 
atividades nas áreas circundantes às unidades de 
conservação - aprovada. 

- Proposta de Resolução referente a ações 
preventivas no trato com cargas deterioradas, 
contaminadas ou fora de especificação - retirada 
da pauta 

- Proposta de Resolução referente à fiscalização 
e prevenção de riscos à navegação - retirada da 
pauta. 

- Proposta de Resolução sobre sistematização 
de dados referentes ao recursos hídricos nacionais 
- retirada da pauta. 

- Proposta de Resolução instituindo o Programa 
Nacional de Proteção ao Patrimônio dos Povos das 
Florestas e criando Câmara Técnica específica - 
aprovada. 

- Proposta de Resolução referente à questão 
Nuclear - remetida à Câmara Técnica. 

,,... 
27ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 28/02/91 r- 

Presentes: 43 conselheiros, 6 deputados e 1 O 
convidados. 

r- 

r: 
- Proposta de Resolução referente a ações 

preventivas no trato com cargas deterioradas, 

r: 
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contaminadas ou fora de especificação, que 
possam causar danos ambientais nos 
recursos hídricos nacionais (referente ao. 
item 6.16 da reunião anterior) - foi retirada 
da pauta. 

27 



- Proposta de Resolução referente a fiscalização 
e prevenção de riscos à navegação e ao meio 
ambiente relacionados ao salvamento, encalhe e 
afundamento de embarcações em recursos 
hídricos nacionais (referente ao item 6.1 7 da 
reunião anterior) - foi retirada da pauta. 

- Proposta de Resolução sobre sistematização 
de dados referentes aos recursos hídricos 
relacionados à poluição ambiental (referente ao 
item 6.18 da reunião anterior) - retirada da pauta. 

- Proposta de Resolução alterando o Regimento 
Interno do CONAMA, no que se refere ao setor 
ambientalista não-governamental - remetida à 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. 

- Proposta de Resolução definindo a utilização 

das taxas de reposição florestal - rejeitada. 

- Proposta de Resolução referente ao 
licenciamento ambiental para ampliação de 
projetos agropecuários na Amazônia - foi pedida 
uma discussão mais ampla do assunto. 

- Proposta de Resolução normatizando a 
introdução de espécies exóticas em todo território 
nacional - foi considerada inviável. 

- Proposta de Resolução propondo mudanças 
no Art. 21 do Regimento Interno do CONAMA - 
pedido de diminuição do prazo de 2 para 1 ano 
de existência jurídica requerido às entidades 
ambientalistas para candidatar-se ao CONAMA 
como representantes regionais das ONCs - 
remetida à Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. 

2aa REUNIÃO ORDINÁRIA de 22/08/91 

Presentes: 68 conselheiros, 22 representantes 
do IBAMA e 6 da coordenadoria do CONAMA. 

- Aprovada a proposta de Resolução referente 
ao transporte de cargas que possam causar danos 
ambientais aos recursos hídricos, recomendando 
ações preventivas no trato com cargas 
deterioradas, que devem ser tratadas como fonte 
de riscos para o meio ambiente. 

- Rejeitada a proposta de Resolução referente à 
fiscalização e prevenção de riscos à navegação e 
ao meio ambiente relacionadas ao salvamento, 
encalhe e afundamento de embarcações em 
recursos hídricos nacionais - com parecer da 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos 
considerando sua inaplicabilidade nas normas de 
Resolução do CONAMA e recomendando que se 
faça da matéria um anteprojeto de Decreto. 

- A resolução sobre sistematização de dados 
referentes aos recursos hídricos relacionados à 
prevenção da poluição ambiental foi devolvida à 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos para que se 
chegue a um acordo com a Marinha, que se mostrou 
em desacordo com a proposta apresentada. 

- /\provado o parecer da Câmara Técnica de A.s.suntos 
Jurídicos sobre o embargo das obras a serem realizadas 
em posto de gasolina, licenciado pela CMNRN, 
localizado no Parque Ecológico das Dunas, em Natal/RN, 
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até que sejam concluídos e apreciados os estudos 
alternativos para realocação das obras. 

- Aprovado o relatório da Câmara Técnica da 
Acompanhamento à Elaboração do Relatório 
Nacional do Brasil para a UNCED/92. 

-Aprovado o substitutivo da Câmara Técnica de 
Assuntos Jurídicos sobre o reordenamento do 
sistema de instituição das Câmaras Técnicas do 
CONAMA, alterando a composição dos seus 
membros. 

- A proposta de Resolução para atualizar e 
sistematizar o estabelecimento de diretrizes, 
normas e critérios de destinação de resíduos 
gerados no Brasil e da Portaria MINTER nº 053/79, 
foi postergada em sua decisão para a próxima 
reunião, após muita discussão e polêmica. 

- O item sobre recursos administrativos ao 
CONAMA foi votado em bloco, sendo aprovado 
o parecer da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos, no sentido de manter as decisões 
administrativas dos órgãos em questão, com as 
punições correspondentes. 

- Proposta de Resolução para manejo de 
resíduos sólidos produzidos no Brasil. 
(Acompanha texto de Lutzemberger sobre "Lixo 
dos Hospitais". 

REPEN5/\ND0 O CONAMA: 
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Proposta de alteração da Resolução 
CONAMNn2 009/87, que trata de audiências 
públicas. As alterações seriam no sentido de 
facilitar a participação da comunidade. 

- Proposta de Resolução para alteração do 
Regimento Interno do CONAMA - remetida à 

Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. 

- Proibição de importação de resíduos tóxicos 
em todo território nacional ( Pernambuco importa, 
por ano, cerca de 2 milhões e 500 mil ton. de 
resíduos) - a matéria foi remetida para a próxima 
Reunião Ordinária. 

29" REUNIÃO ORDINÁRIA de 19/09/91 

Presentes: 51 Conselheiros e 18 convidados. 

- A proposta de Resolução sobre sistematização 
dos dados referentes aos recursos hídricos 
nacionais, referentes à prevenção da poluição 
ambiental, foi retirada de pauta pelo IBAMA (esta 
proposta vem sendo discutida nas três últimas 
reuniões). 

- Aprovada proposta de Resolução que 
estabelece novas diretrizes para os resíduos 
gerados no Brasil (esta proposta foi aprovada em 
meio a muita polêmica). 

~ Proposta de Resolução referente ao 
licenciamento de obras e atividades 
potencialmente causadoras de degradação ao 
meio ambiente - o Plenário acatou sugestão da 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos pela 
rejeição da proposta, com atualização da 

Resolução CONAMNn2 001/86. 

- Proposta de resolução propondo alterações no 
Regimento Interno no que diz respeito ao 
cadastramento de ONGs no CNEA e candidaturas 
ao CONAMA - rejeitada, de acordo com sugestão 
da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. 

- Aprovada proposta de Resolução proibindo 
importação de resíduos tóxicos em todo território 
nacional. 

- Minuta de Decreto encaminhada pela 
Câmara Técnica de Carvão Vegetal, 
regulamentando o art. 15 do Código florestal, 
que trata do manejo das Florestas da Bacia 
Amazônica - o representante das· ONGs da 
Região Norte pediu que o assunto fosse retirado 
da pauta, para ser discutido em conjunto com o 
art. 21. 

Joa REUNIÃO ORDINÁRIA de 05/12/91 

Presentes: 49 conselheiros e 11 convidados 

- Resolução propondo alteração da redação de 
artigos da Resolução CONAMNno. 009/87, que 
trata de Audiências Públicas. Foi retirado da pauta, 
por ter gerado muita polêmica, com pedido de 
vistas pelo Conselheiro da Bahia. 

- Solicitação de autorização ao CONAMA para 
aceitação do voto das entidades ambientalistas 

inscritas no CNEA até 31 /12/91 para efeitos de 
eleição dos representantes regionais no biénio 
92/93. 

- Recursos ao CONAMA recorrendo das 
decisões do I BAMA e da SEMAN sobre multas 
aplicadas. Aprovado o parecer da Câmara 
Técnica de Assuntos Jurídicos pela manutenção 
das decisões. 

31ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 24/04/92 

Presentes: 50 conselheiros e 9 convidados. 

- Anel Viário de Goiânia - O Ministério Público 
de Goiás requereu a suspensão das obras através 
de liminar impetrada pela Curadoria do Meio 
Ambiente. A construção do anel atinge áreas de 
preservação, como a Reserva Ecológica do Bosque 

REPENS.\NPO O CON.-1.W.: 
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do Mutirânia e Parque Estadual do Botafogo, 
conforme denúncia encaminhada pela Curadoria 
do Meio Ambiente, entidades civis (Fórum de 
Entidades Ambientalistas) e I BAMA local, 
acusando o órgão ambiental estadual (FEMAGO) 
de omissão. A prefeitura deu continuidade às 
obras, mesmo sem ter o parecer da audiência 
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pública para apresentação do EIA, sem a anuência 
do IBAMA e com parecer contrário do IPLAN, 
destruindo de forma irreversível áreas de 
preservação ecológica. 

A proposta de Resolução/CONAMA acatando 
a solicitação do Ministério Público, que sugere a 
suspensão das obras até que estudos alternativos 
sejam realizados, foi retirada do Plenário pelo 
representante de Goiás, sendo dado prazo de 30 
dias para que este acrescente as informações 
necessárias. 

- Proposta de Resolução, referente ao Processo 
de instalação de usina reciclagem e compostagem 
de resíduos sólidos no município de Capao da 
Canoa, RS. - foi rejeitada previamente pelo 
plenário visto que a matéria não foi esgotada 
previamente nas instâncias estaduais, segundo os 
trâmites legais. 

- Proposta de Resolução alterando a 
Resolução/CONAMNnº 003, de 22/08/91, que 
dispõe sobre as Câmaras Técnicas do CONAMA- 

foi retirada de plenária, por ter sido considerada 
de análise própria da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos. 

- Proposta de Decreto sobre a Mata Atlântica - 
a matéria foi retirada para vistas dos representantes 
regionais. 

- Proposta de resolução regulando o nível de 
ruídos emitidos por veículos automotores, 
elaborada e enviada pelo governo de São Paulo, 
através da CETESB - acatado parecer da Câmara 
Técnica de Controle Ambiental, que sugere 
reformulação da proposta. 

- Requerimento feito pela Prefeitura Municipal 
de Uns - SP, solicitando providências quanto à 
reversão do Projeto Mina de Bauxita na Amazônia 
e da Hidrelétrica de Cachoeira Porteira na 
Amazônia - foram prestadas informações acerca da 
paralisação dos dois projetos. 

32<' REUNIÃO ORDINÁRIA de 18/08/92 

Presentes: 48 conselheiros e 9 convidados 

- Anel Viário de Goiânia: sobre a proposta de 
Resolução suspendendo as obras do anel viário, 
até que estudos alternativos sejam realizados , 
conforme encaminhado pelo Min. Público, foi 
aprovada a alternativa proposta pelo Pres. do 
Conselho, no sentido de encaminhar uma equipe 
técnica da Secretaria-Executiva para uma 
fiscalização in loco e em todo o processo do 
licenciamento daquele empreendimento e 
apresentar relatório no prazo de vinte dias. 

- Proposta de Resolução regulamentando os 
níveis de ruídos emitidos por veículos automotores 
- a matéria foi aprovada por unanimidade, com 
parecer favorável da Câmara Técnica de Controle 
Ambiental. 

- Proposta de Resolução sobre licenciamento 
ambiental de atividades/empreendimentos 
(contratos industriais de parceria agrícola, 
pecuária, agroindustrial ou extrativa) executados 
por organizações reunidas em sistemas 
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associativos (pessoas físicas, jurídicas, grupos ou 
cooperativas), que sejam considerados 
potencialmente poluidores, elaborada pela 
Secretaria-Executiva - foi retirada de Pauta pelo 
autor para reexame. 

- Proposta da ABEMA para realizar um amplo 
debate nacional para analisar as propostas feitas 
pela Sociedade Brasileira para a Política de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - foi 
retirada pelo autor com vistas a outro 
encaminhamento, em acordo com a SEMAM/PR. 

- Proposta de Resolução criando a Câmara 
Técnica de Acompanhamento do CNEA - 
aprovada. 

- Proposta de Resolução proibindo a utilização 
da Caatinga para fabricação de carvão vegetal para 
uso industrial - adiada a votação. 

- Proposta de Resolução referente a destinação 
e receita do IBAMA proveniente de multas e 
unidades de conservação - retirada de pauta. 

REPENSANDO O CONNM: 
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r: 
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33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 16/02/93 

r Presentes: 62 conselheiros e o Presidente. 
r 

r: 

- Anel Viário de Goiânia: foi aprovado o 
encaminhamento proposto pelo Presidente da 
Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos no sentido 
de que o Plenário considerasse o assunto superado 
em função de acordo firmado entre as partes 
envolvidas. O acordo contempla as 
recomendações contidas no Relatório submetido 
ao Plenário. 

r 

- Proposta de Resolução transformando 
em Reservas Ecológicas formações vegetais 
nativas costeiras que vicejam em solo 

arenoso ou em substrato rochoso - foi 
aprovado o parecer da Câmara Técnica de 
Assuntos Jurídicos, que recomendou fossem 
solicitados maiores esclarecimentos da 
autora da Proposta. 

- Proposta de Resolução referente à adição de 
22% de álcool anidro à gasolina - foi retirada da 
pauta pela Câmara Técnica de Controle 
Ambiental, a pedido dos autores. 

- Proposta de Resolução instituindo o 
calendário de Reu n iões Ordinárias e 
Extraordinárias do CONAMA para 93. 

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 31 /03/93 

r: Presentes: 65 conselheiros e o presidente. 

r 
- Proposta de Resolução determinando que 

passam a ser de caráter emergencial, para fins de 
zoneamento e proteção, todas as áreas e 
formações nativas de restinga e torna obrigatório 
o licenciamento ambiental para todas as 
atividades, obras, planos e projetos a serem 
instalados nessas áreas - aprovado o Substitutivo 
apresentado pela Câmara Técnica de Ecossistemas. 

r 

r 

r: 

r- 

- Proposta- de .Resolução criando a Câmara 
Técnica Temporária para Assuntos da Mata 
Atlântica com o objetivo específico de elaborar e 
propor a regulamentação do Art. 6 do Decreto 
7 50/9 3 - aprovada. 

r: 
r: 

r 
r: 

r 

r: 
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- Proposta de Resolução estabelecendo critérios 
a serem observados quando do repasse de 
recursos financeiros federais e internacionais, 
destinados à área de meio ambiente - foi remetido 
para a pauta da próxima reunião, para a 
manifestação da Câmara Técnica de Assuntos 
Jurídicos. 

- Proposta de Resolução que define e 
estabelece normas mínimas a serem obedecidas 
no tratamento dos resíduos sólidos gerados nos 
estabelecimentos prestadores de serviços de 
saúde, portos, aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários - foi remetida à Câmara Técnica de 
Assuntos Jurídicos. 
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