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Memória da reunião conjunta das Comissões Executivas do  

PPCDAm e PPCerrado 

 
Data/horário: 26 de agosto de 2016, das 14h30 às 18h. 

Local: Ministério do Meio Ambiente, SEPN 505, bloco B, 1º andar, sala CT-01. 

Abertura: Dra. Thelma Krug, Diretora do Departamento de Políticas para o Combate ao 

Desmatamento 

Condução da reunião: Dra. Thelma Krug, Diretora DPCD/SMCQ/MMA 

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

Participantes: Lista de presença em anexo. 

 

1. Abertura e apresentação dos pontos de pauta 

• A reunião teve início com a fala da Dra. Thelma Krug, Diretora do Departamento de 

Políticas para o Combate ao Desmatamento (DPCD/MMA), que apresentou os objetivos 

da reunião e solicitou a apresentação dos presentes. 

• Informou que o principal objetivo da reunião, conforme pauta encaminhada, seria a 

validação dos objetivos do PPCDAm e do PPCerrado, considerando que serão dois planos 

e não mais um só documento. Além da discussão dos objetivos, foi proposto um debate 

sobre a questão da participação dos estados no modelo de governança dos Planos, tendo 

em vista o consenso de que a esfera estadual precisa estar mais presente nas estratégias 

federais de prevenção e controle do desmatamento.  

• Também foi compartilhada com a Comissão Unificada (PPCDAm e PPCerrado) a Carta 

das ONGs endereçada ao MMA contendo sugestões de ações estratégicas para o combate 

ao desmatamento.  

• A Diretora também apresentou um breve diagnóstico sobre o processo de elaboração do 

Plano de Ação, em curso com a realização de reuniões bilaterais. No entanto, em virtude do 

prazo exíguo para lançamento dos Planos (outubro de 2016), fez um apelo à Comissão para 

que sejam envidados esforços no sentido de avançar no trabalho de revisão dos Planos, 

sendo um momento importante a definição dos novos objetivos do PPCDAm e do 

PPCerrado. 

• A Secretaria Executiva informou ainda que está finalizando a planilha modelo para aporte 

das ações das instituições, com o objetivo de padronizar as informações recebidas e iniciar 

a consolidação dos novos Planos de Ação do PPCDAm e do PPCerrado.  

2. Pauta 

▪ A participação dos estados no modelo de governança dos Planos 

▪ Status do Plano Operativo e próximos passos 

▪ Validação dos objetivos 

▪ Apresentação da Carta das ONGs, contendo sugestões de ações estratégicas para o 

combate ao desmatamento. 

▪ Encaminhamentos 

 



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 

2 

 

3. A participação dos estados no modelo de governança dos Planos 

• [MMA]: Thelma Krug informou que a discussão sobre a participação dos estados era 

continuação de debate que se iniciou na última reunião (02/08) quando foi apresentado à 

Comissão o novo modelo de governança dos Planos, agora com as suas Comissões 

Executivas Unificadas. A participação dos estados foi sugerida, pois a atuação do governo 

federal é limitada, muitas vezes até legalmente, no território, sendo as responsabilidades de 

proteção ao meio ambiente compartilhadas entre os entes federados. Diante de tal sugestão, 

o objetivo nesta reunião foi coletar mais subsídios e reflexões para, em uma próxima 

reunião, decidir sobre o melhor arranjo da participação dos estados no PPCDAm e no 

PPCerrado. 

• [IBAMA]: Jair Schmitt ponderou que várias responsabilidades relacionadas à prevenção e 

controle do desmatamento são de competência primária dos estados, como é o caso da 

fiscalização ambiental, dos incêndios florestais, do controle de produtos florestais, das 

autorizações de supressão e autorizações de Planos de Manejo. Afirmou ainda que os 

Planos Estaduais de Combate ao Desmatamento precisam estar mais vinculados ao 

PPCDAm e ao PPCerrado. 

• [ANA]: Alexandre Tofeti lembrou que os estados estão mais próximos da realidade do 

campo, o que permite uma “ação mais cirúrgica” e eficaz de prevenção e combate ao 

desmatamento. Afirmou ainda que a participação de todos os estados da Amazônia e do 

Cerrado seria logisticamente muito complicada, demandando mais ainda o tempo de 

organização da Secretaria Executiva. Neste sentido, propôs como uma das alternativas a 

definição dos estados participantes por meio de critérios, como restringir a participação 

àqueles com maior desmatamento, caso flagrante do MATOPIBA no caso do Cerrado.  

• [EMBRAPA]: Márcio Armando lembrou da experiência da Operação Arco Verde, 

ponderando que a participação e aproximação com o nível municipal também é importante. 

• [MAPA]: Informou que, no caso do Plano ABC, o MAPA atuou de modo descentralizado 

nos estados por meio dos Grupos Gestores Estaduais do ABC. 

• [MMA]: Lívia Borges informou a Comissão que a elaboração dos Planos Estaduais foi 

incentivada a partir do momento em que foi criado o critério de que o assento no Comitê 

Orientador do Fundo Amazônia seria restrito àqueles estados que possuíssem seus planos 

estaduais alinhados com o PPCDAm. A partir dessa exigência, o MMA, em 2008, por meio 

de Projetos PNUD apoiou diretamente alguns estados da Amazônia na elaboração de seus 

planos. O projeto foi o foco do DPCD durante mais de 3 anos, de modo que havia um 

consultor contratado para residir e trabalhar no estado apoiando a secretaria de meio 

ambiente e um em Brasília junto à equipe do DPCD para coordenar a equipe de 

consultores nos estados. Contudo, esse esforço foi realizado inicialmente para 3 estados e, 

depois, para mais 2 estados, evidenciando as dificuldades de realizar uma articulação 

federativa constante e profícua. 

4. Status do Plano Operativo e próximos passos 

• Thelma Krug (DPCD/MMA) apresentou as reuniões bilaterais já realizadas e as que estão 

previamente agendadas, mas destacou a importância de pactuação dos objetivos que serão 

a base lógica dos novos Planos. A partir deles é que serão declarados os resultados 

esperados pelas instituições, os respectivos indicadores e as ações que contribuíram para o 

atingimento destes resultados até 2020. 
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• Diante da necessidade de pactuar os objetivos e padronizar o envio das ações para a 

Secretaria Executiva, a proposta acordada, portanto, foi no sentido de suspender as 

reuniões quinzenais da Comissão Executiva para que o foco das instituições seja no 

preenchimento das planilhas a serem enviadas pelo DPCD. 

5. Validação dos objetivos 

• Os objetivos foram validados, conforme arquivo no Anexo I desta Memória. 

6. Apresentação da Carta das ONGs, contendo sugestões de ações estratégicas para o 

combate ao desmatamento 

• Thelma Krug (DPCD/MMA) apresentou os 14 pontos que configuram as sugestões das 

ONGs ao MMA como ações estratégicas para prevenção e controle do desmatamento. 

• Com relação à Carta, o MMA produziu uma Nota Informativa às ONGs signatárias 

explicando que as sugestões seriam compartilhadas com a Comissão Executiva Unificada 

dos Planos, cujo papel é justamente ser este lócus institucional responsável, no Governo 

Federal, pela elaboração e implementação de ações para redução do desmatamento. 

Ademais, é notório que a maioria dos pontos levantados como estratégicos já sejam objeto 

de discussão e elaboração de ações por parte das instituições dos Planos para a próxima 

fase (2016-2020). 

7.  [Encaminhamentos 

• [MMA]: Não havendo mais inscritos, a diretora do DPCD agradeceu as intervenções e 

suspendeu a realização de reuniões quinzenais da Comissão Executiva Unificada durante o 

processo de revisão dos Planos, tendo em vista que o momento agora será de coletar (via 

planilhas) as ações das instituições e de elaborar os textos dos documentos. 

Tarefa Responsável Prazo 

1. Enviar apresentações e memória da reunião; DPCD 1º/set 

2. Envio da planilha modelo para Plano de 

Ação 
DPCD 2/set 

3. Próxima Reunião da Comissão Unificada  DPCD A agendar 

4. Revisão dos documentos 
Comissão Executiva e 

DPCD 
19 a 30/09 

5. Publicação e lançamento da nova fase dos 

planos 
MMA Outubro de 2016 

 

Brasília, 1º de setembro de 2016. 

 

Secretaria Executiva do PPCDAm e PPCerrado 

Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento 

Ministério do Meio Ambiente 



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 

4 

 

 

Anexo I – Objetivos do PPCDAm e do PPCerrado validados na reunião. 

 

Propostas de Objetivos 

Plano a que se aplica o objetivo 

(PPCDAm/PPCerrado) 

PPCDAm PPCerrado 

1) Promover o Manejo Florestal Sustentável X X 

(X) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

2) Promover a sustentabilidade dos sistemas produtivos 

agropecuários (inclui silvicultura) 
X X 

(  ) Aprovado com a redação original 

(X) Aprovado com nova redação. 

(   ) Exclusão 

3) Promover a responsabilização pelos crimes e infrações 

ambientais 

ou 

3) Ampliar a responsabilização pelos crimes e infrações 

ambientais 

X 

 

X 

 

(   ) Aprovado com a redação original 

(X) Aprovado com nova redação não concluída. 

(   ) Exclusão 

4) Reduzir a extração ilegal de madeira 
X 

 

X 

 

(X ) Aprovado com a redação original 

(    ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

5) Efetivar a gestão florestal compartilhada 
X 

 

X 

 

( X) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

6) Prevenir e combater a ocorrência de incêndios florestais 
X 

 

X 

 

(X) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

7) Aprimorar [Fortalecer – R$] o monitoramento da 

cobertura vegetal 

ou  

Aprimorar e ampliar o monitoramento da cobertura vegetal 

X 

 

X 

 

(  ) Aprovado com a redação original 

(X) Aprovado com nova redação não concluída.  

(   ) Exclusão 

8) Promover a regularização fundiária 
X 

 

X 

 

(X ) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

Obs: 

SERFAL/MDA: Promover a regularização fundiária das terras 

públicas federais 

MI: Incluir nota de rodapé: “regularização fundiária de uc, 

assentamentos, terras públicas federais” e não esquecer do 

estadual 
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Propostas de Objetivos 

Plano a que se aplica o objetivo 

(PPCDAm/PPCerrado) 

PPCDAm PPCerrado 

9) Promover o ordenamento territorial 
X 

 

X 

 

(X ) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

Obs: 

MI: questão federativa, legislação desatualizada. 
  

10) Ampliar, fortalecer e consolidar as áreas protegidas 
X 

 

X 

 

(X) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

Obs: criação nas áreas sob pressão de desmatamento   

11) Implementar (Criar, aperfeiçoar) instrumentos 

normativos e econômicos para controle do desmatamento 

ilegal 

X 

 

X 

 

(X ) Aprovado com a redação original 

(   ) Sugestão de nova redação. Escreva abaixo. 

(   ) Exclusão 

Novas Propostas: 

1) Estabelecer mecanismos econômicos que estimulem a 

conservação da floresta 

2) Estabelecer e revisar atos normativos visando a redução 

do desmatamento 

3) Estabelecer pactos de conformidade/regularidade na 

cadeia produtiva 

  

NOVAS PROPOSTAS DE OBJETIVOS 

- Não houve nenhuma nova proposta de Objetivos além daqueles 

inicialmente propostos 

  

 


