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Data/horário: 15 de maio de 2017, das 9h às 17h. 

Local: Ministério do Meio Ambiente, 505 norte, bloco B, 1º andar, sala T-13. 

Abertura: Jair Schmitt, Diretor do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento 

(DFCD/SMCF/MMA) 

Condução da reunião: Jair Schmitt (DFCD/SMCF/MMA) e Renê Oliveira (DIPRO/Ibama) 

Elaboração da memória: Secretaria Executiva do PPCDAm e PPCerrado (DFCD/MMA) 

 

Tópicos discutidos 

1) Ações de campo nas áreas críticas 

- INPE e Censipam: Acordaram a realização de um monitoramento detalhado sobre a BR-163 para subsidiar 

ações de fiscalização conjuntas; 

- Ibama, ICMBio, Funai e DPF: Acordaram a montagem de uma sala de situação para atuação em áreas 

prioritárias (BR-163; sul de Lábrea e divisa com Rondônia) 

- Casa Civil/PR: Informou que o combate ao desmatamento será tratado como um dos projetos prioritários 

do Governo Federal, garantindo recursos aos órgãos federais de fiscalização. 

2) Orçamento 

- Garantir os recursos para execução das ações prioritárias 

- Autorização de concurso público para o Ibama 

- Tratar tanto na Comissão Executiva como no Comitê Permanente de Coordenação sobre Desmatamento no 

âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA e vinculadas) 

3) Participação estadual 

- Necessidade de envolvimento dos estados nas ações prioritárias definidas pelo Governo Federal 

- Elaborar um projeto estruturante no âmbito do Fundo Amazônia para apoiar os estados no cumprimento de 

suas atribuições de fiscalização ambiental (elaborar padrão, requisitos mínimos de projetos para serem 

financiados). Órgãos ambientais de meio ambiente e polícias militares. Incluir no projeto capacitação no 

processo de formação dos policiais militares para autuação. 

- Atualização da legislação relativa à fiscalização. Os estados possuem dificuldade no processo de autuação, 

utilizando, de acordo com a conveniência, ou o Decreto nº 6.514/2008 ou a normativa estadual. 

4) Foco na investigação criminal 

- Iniciar/formalizar o Núcleo de Investigação de Áreas Críticas (Ibama e DPF) 

---------------------------------------------------------------- 

Informes Gerais 

- Lista de Municípios Prioritários: MMA tratará da lista no âmbito do Comitê Permanente de Coordenação 

sobre Desmatamento no âmbito do Ministério do Meio Ambiente (MMA e vinculadas); 

- Ampliar o ACT ou apenas passar os dados do SIPAM-SAR para outras instituições além do Ibama 

(ICMBio); 
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- Crédito: ACT entre BACEN e MMA e vinculadas para subsidiar os bancos com dados (rodada de 

negociação) 

- Ação Civil Pública dos MPF para autuar áreas desmatadas (áreas embargadas decorrentes de ACP). 

Formalização de cooperação entre MPF e MMA e vinculadas. 

- Criar um ambiente de comunicação social (de toda a governança do PPCDAm), alinhado com a SECOM. 

Comunicação não isolada. Mensagem de reação ao aumento do desmatamento. 

- Buscar medidas para estimular a ida a campo (Ibama). Dos 900 fiscais apenas 400 atuam no campo. 

Atualizar diárias. Regulamentação de horas-extra. Incentivo para lotação na Amazônia. Adicional de campo.  

 

 

Brasília, 16 de maio de 2017. 

 

Secretaria Executiva do PPCDAm e PPCerrado 

Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento 

Ministério do Meio Ambiente 

 


