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Carlos Minc apresenta primeiro balanço ao Conama como ministro

O ministro Carlos Minc, do Meio Ambiente, afirmou que se empenhará para que as resoluções 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) sejam efetivamente cumpridas no País. Ele 
presidiu, no início da tarde de terça-feira (17), a 90ª reunião ordinária do Conselho e fez um 
balanço das ações tomadas por ele nas três semanas em que está à frente do Ministério do 
Meio Ambiente. mais...

Conama pede celeridade à Política Nacional de Resíduos Sólidos
O Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou em sua 90ª reunião ordinária duas moções 
dirigidas ao Congresso Nacional. Uma pela celeridade na tramitação e aprovação do Projeto 
de  Lei  1991/07 que  institui  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  e  outra  pela 
complementação e aprovação do Projeto de Lei 5.974/05, que dispõe sobre incentivos fiscais 
para projetos ambientais.

Pilhas vão a debate ampliado na CT 
A revisão da Resolução 257/99 que estabelece a destinação ambientalmente adequada para 
pilhas  e  baterias  foi  retirada  de  pauta.  O Ministério  do  Meio  Ambiente  propôs  um debate 
ampliado acerca do tema. A matéria retornou para a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento 
Ambiental e Gestão de Resíduos e pedido da Associação Nacional de Órgãos Municipais de 
Meio Ambiente (Anamma).

Plenária cria GT sobre dragagem
O plenário também aprovou a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para revisar a Resolução 
344/04, que estabelece as diretrizes e os procedimentos mínimos para a avaliação do material 
a ser dragado em águas jurisdicionais brasileiras, conforme previsto em seu artigo 9º.

Aterro Sanitário e Audiências Públicas em pauta na CTAJ
A Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos (CTAJ) se reúne nos dias 2 e 3 de julho, em Brasília, 
para apreciar a proposta de resolução que estabelece procedimentos para a realização de 
audiências públicas no âmbito do licenciamento. Esta matéria teve os debates iniciados na 
reunião anterior e deve ser aprovada nesta CTAJ. mais...

GT de Áreas Contaminadas se reúne em São Paulo
O Grupo de Trabalho para o Gerenciamento de Áreas Contaminadas se reúne para debater as 
contribuições  à  proposta  de  resolução  que  dispõe  sobre  o  estabelecimento  de  critérios  e 
valores  orientadores  referentes  à  presença  de  substâncias  químicas  para  a  proteção  da 
qualidade do solo e diretrizes e procedimentos para o gerenciamento de áreas contaminadas. 
A reunião acontece em São Paulo, nos dias 1 e 2 de julho, das 9h30 às 17h, na sede da Fiesp 
(Av. Paulista, 1.313, 15º andar). Acesse aqui o processo em pauta

APP será tema de campanha nacional
O subgrupo de trabalho que vai cuidar da campanha sobre Áreas de Preservação Permanente 
(APP) se reúne no dia 2 de julho para estabelecer um plano de comunicação de mobilização 
nacional.
A campanha pretende informar e conscientizar a sociedade sobre a importância das APPs e o 
que a degradação provoca em seu meio, seja ele rural ou urbano. mais...

GT elabora resolução para padronização de produtos e subprodutos florestais
O Grupo de Trabalho (GT) sobre Procedimentos e Padronizações para o Setor Florestal se 
reuniu nesta semana para dar início à minuta de resolução que visa estabelecer padrões de 
nomenclatura e coeficientes de conversão para produtos e subprodutos florestais. mais...

Município de Sergipe debate aterro sanitário
Conselheiro  do  Conama e presidente  da Câmara  de  Economia  e  Meio  Ambiente,  Genival 
Nunes, comenta obra de aterro sanitário em Aracajú, Sergipe. (acesse o portal da notícia)
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Publicações do mês de junho
Resolução 398/2008 dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para 
incidentes  de  poluição  por  óleo  em  águas  sob  jurisdição  nacional,  originados  em  portos 
organizados,  instalações  portuárias,  terminais,  dutos,  sondas  terrestres,  plataformas  e  suas 
instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e 
orienta a sua elaboração.

Moção 92/2008 propõe que os órgãos públicos de fomento à pesquisa científica e à educação 
incentivem a realização de trabalhos científicos, recuperação de dados históricos e à formação 
de educadores nas áreas referentes ao estudo da mudança do clima.

Moção 91/2008 manifesta apoio ao pleito contido na Argüição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 101, sobre importação de pneus usados e reformados.

Moção 90/2008 define a competência para a emissão de licenciamento ambiental para projetos 
de maricultura em águas da União.

Calendário de reuniões do mês de julho
1 e 2 -  15ª reunião do Grupo de Trabalho que Estabelece Diretrizes e Procedimentos para o 
Gerenciamento de Áreas Contaminadas - São Paulo/SP
2 e 3 -   43ª reunião da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos – Brasília/DF
2 -    2ª reunião do subgrupo da campanha "Vamos Cuidar da APP" – Brasília/DF
8 -   5ª reunião do Grupo de Trabalho de Restauração e Recuperação de Áreas de Preservação 
Permanente – Brasília/DF
9 e 10 -   28ª reunião da Câmara Técnica de Controle e Qualidade Ambiental – Brasília/DF
15 -   16ª reunião da Câmara Técnica de Educação Ambiental – Brasília/DF
17 e 18 -   26ª reunião da Câmara Técnica de Saúde e Saneamento Ambiental – Brasília/DF
17 e 18 -   2ª reunião do Grupo de Trabalho Planos de Manejo Florestal Sustentável
22 -   3ª reunião do Grupo de Trabalho para Definição dos conceitos de topo de morro e de linha 
de cumeada, referidos na Resolução 303/02 (a confirmar)
23 -   3ª reunião do Grupo Assessor de Revisão do Regimento Interno
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