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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXECUTIVA PARA CONTROLE DO 

DESMATAMENTO ILEGAL E RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA – CONAVEG 

 

Elaboração da memória: Secretaria Executiva da CONAVEG (DEFLOR/SFDS/MMA) 

Reunião realizada virtualmente 

23 de junho de 2020 

Início: 14h05 

Término: 14h43 

 

Participantes 

Joaquim Alvaro Pereira Leite – Secretário de Florestas e Desenvolvimento Sustentável 
(SFDS/MMA) 

Marta Lisli Ribeiro de Morais Giannichi – Diretora de Florestas (SFDS/MMA) 

Giulia Helena Maganini Sterchele – Assessora técnica (SFDS/MMA) 

Ricardo José Macedo dos Santos –  Auditor Federal de Finanças e Controle em exercício 
(SPE/ME) 

João Francisco Adrien – Chefe da Assessoria de Assuntos Socioambientais (GAB-GM/MAPA) 

Henrique Pinheiro Veiga – Coordenador-Geral de Revitalização de Bacias Hidrográficas 
(CGRB/MDR) 

Luiz Henrique Mourão do Canto Pereira – Coordenador-Geral de Biomas 
(CGBI/DEPPD/SEFAE/MCTIC) 

Rafael Costa – Diretor de Produtos (CCG/CENSIPAM/DEFESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMISSÃO EXECUTIVA PARA CONTROLE DO DESMATAMENTO ILEGAL 

E RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA - CONAVEG 

 

2 
 

Abertura 

A diretora Marta Giannichi abriu a reunião, agradecendo a presença de todos. Informou a pauta: 

discussão sobre os documentos deliberados na primeira reunião devido a minuta de resolução 

da primeira reunião solicitar ajuste de termo. Como o Plano de Controle ao Desmatamento Ilegal 

e Recuperação da Vegetação Nativa incorporou ações dos planos PPCDAm e PPCerrado e ao 

invés do termo “encerramento” foi sugerida a utilização do termo “conversão”.   

Luiz H. Mourão questionou se a ausência do membro do MJSP implica em não deliberação. E 

questionou a pertinência sobre a resolução devido a questões de hierarquia legal. 

Marta Giannichi verificou que há quórum para deliberação. Informou que os passos seguintes 

são encaminhar o processo todo à Conjur para os devidos encaminhamentos.  

Henrique Veiga questionou se a resolução é necessária e solicita compartilhamento após a 

avaliação da Conjur. 

Joaquim Leite informou que a resolução e ata quando ora corrigidos serão enviados corrigidos 

à Conjur do MMA.  

Marta Giannichi declarou aprovada por unanimidade a retificação da resolução, corrigindo o 

termo “encerramento” por “conversão”. 

Outros assuntos 

Marta Giannichi retomou a solicitação enviada pelo MMA aos membros do colegiado, que 

enviaram suas linhas de ação e possíveis métricas referentes aos eixos do plano. A equipe 

técnica do MMA compilou tudo numa planilha que subsidiará a criação de um Plano Operativo. 

Realizou uma breve apresentação do arquivo e informou que a planilha será compartilhada para 

as contribuições: validação da procedência das ações e completar os campos faltantes, 

adicionando o que for necessário. 

Luiz H Mourão questionou sobre a integração deste plano operativo no Conselho da Amazônia.  

Joaquim Leite, na qualidade de coordenador da comissão da preservação do Conselho da 

Amazônia e também como coordenador da Conaveg, irá integrar as informações de ambos os 

colegiados. Sem mais, a reunião foi encerrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


