Câmara Temática de Fiscalização Ambiental – CTFISC
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAm
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado - PPCerrado

2ª reunião da Comissão Executiva Unificada de 2017
Data/horário: 23 de agosto de 2017, das 9h às 17h.
Local: Ministério do Meio Ambiente, Esplanada dos Ministérios, bloco B, 8º andar, sala 814.
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)
Participantes: Lista de presença em anexo.
1. Abertura e apresentação dos pontos de pauta
•

A reunião foi aberta após a fala do Diretor do DFCD, Jair Schmitt, e do Coordenador-Geral de
Fiscalização do Ibama, Renê Oliveira, que apresentaram a pauta da reunião, cujo principal objetivo foi
discutir a proposta de Critérios Orientadores para apoio à fiscalização ambiental dos órgãos estaduais
de meio ambiente.

2. Pauta
Horário

Atividade

Responsável

09:00 – 09:30

Abertura

09:30 – 10:00

Monitoramento da cobertura vegetal na Amazônia

10:00 – 10:30

Panorama do desmatamento e das ações de combate na Amazônia

Ibama, ICMBio

10:30 – 11:30

Panorama do desmatamento e das ações de combate na Amazônia

Estados

11:30 – 12:30

Relatório sobre o desmatamento

12:30 – 14:00

Almoço

14:00 – 14:20

Funcionamento do Fundo Amazônia

14:20 – 14:40

Apresentação da proposta dos critérios orientadores para
fortalecimento dos estados para a fiscalização do desmatamento

14:40 – 16:40

Discussão e definição da proposta dos critérios orientadores para
fortalecimento dos estados para a fiscalização do desmatamento

16:40 – 17:00

MMA
Inpe

MMA

MMA, BNDES
MMA

Todos

Encerramento e encaminhamentos

3. Informe sobre o monitoramento da cobertura vegetal na Amazônia e no Cerrado – Cláudio
Almeida (INPE)
•

Foram apresentados os dados do DETER-B para 2017 na Amazônia e o sistema de monitoramento
do Cerrado, que em breve disponibilizará dados anuais e alertas de desmatamento. Foi apresentada
ainda a plataforma de disponibilização de dados de desmatamento elaborada pelo Inpe,
denominada Terrabrasilis.
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4. Panorama do desmatamento e das ações de combate na Amazônia – Ibama e ICMBio
•

Os órgãos federais responsáveis pela fiscalização ambiental compartilharam com os membros da
CTFisc e representantes estaduais os esforços que vêm sendo realizados para combater o
desmatamento ilegal e as dificuldades encontradas.

5. Panorama do desmatamento e das ações de combate na Amazônia – Estados
•

Os Estados compartilharam com os membros da CTFisc as ações que as Secretarias de Meio Ambiente
e institutos ambientais estaduais vêm realizando para combater o desmatamento ilegal, bem como as
dificuldades associadas a esta atividade.

6. Funcionamento do Fundo Amazônia e apresentação da proposta dos critérios orientadores para
fortalecimento dos estados para a fiscalização do desmatamento – DFCD/MMA
•

Foi aprovado em maio de 2017 pelo comitê Orientador do Fundo Amazônia o documento de
Diretrizes e Focos de atuação para o biênio 2017/2018 (também disponibilizado no endereço
supracitado). Entre as prioridades de financiamento do Fundo para este biênio, destaca-se o apoio a
projetos de fortalecimento dos órgãos estaduais de meio ambiente, em especial no que tange à
implementação de ações de fiscalização do desmatamento. Por essa razão, a CTFisc convocou
reunião para tratar da elaboração, com a participação dos estados, dos Critérios Orientadores para
indução de projetos de fiscalização ambiental, de modo a orientar a submissão de projetos,
agilizando o processo junto ao Fundo. Adicionalmente, foram aprovadas quatro chamadas públicas
no Fundo, sendo nos seguintes temas: arranjos produtivos sustentáveis, recuperação florestal,
assentamentos e municípios. A primeira temática já está com Chamada Pública aberta (nº 01/2017),
intitulada de “Consolidação e fortalecimento de cadeias de valor sustentáveis e inclusivas”
(www.fundoamazonia.gov.br).

7.

Encaminhamentos/decisões
•

Enviar (até dia 1º de setembro) a minuta do documento dos “Critérios orientadores” para que a
Comissão retorne com as suas contribuições até o dia 15 de setembro.

Brasília, 28 de agosto de 2017.
Secretaria Executiva do PPCDAm e PPCerrado
Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento
Ministério do Meio Ambiente
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