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Diretoria-Geral
Gabinete do Diretor-Geral

ATA DE REUNIÃO
Ata da 6ª (Sexta) Reunião do Conselho Diretor do Serviço Florestal Brasileiro no ano de 2019.
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 2019, às dez horas, em sua Sede na Esplanada dos
Ministérios, Bloco D, sala 952 - Brasília / DF, o Conselho Diretor reuniu-se por solicitação do Diretor Geral
para realização da úl ma reunião de 2019, e prestação de contas das a vidades desenvolvidas ao longo
do exercício, bem como deliberação sobre assuntos constantes no Ato de Convocação, previamente
distribuído aos presentes. Compareceram à reunião o Diretor Geral, Valdir Cola o, a Diretora de Cadastro
e Fomento Florestal, Jaine Ariély Cubas Davet, o Diretor de Pesquisa e Informações Florestais, Joberto
Veloso de Freitas, o Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento, Paulo Henrique Marostegan e
Carneiro, e a Diretora de Administração e Finanças, Cláudia Pereira Cunha.
Primeiramente deu-se voz aos Diretores para apresentação de suas conquistas ao longo ano de 2019. Em
primeiro lugar, expôs o Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento: 1) assinatura do contrato da
UMF IV da Floresta Nacional do Jamari em Rondônia, com área de 33 mil ha - o processo de licitação foi
iniciado em fevereiro de 2019 e ﬁnalizado em julho, com a assinatura do contrato em 19 de agosto de
2019; 2) estabelecimento de termos de parcelamento para os valores inadimplidos pelos
concessionários, estabelecendo cronogramas de pagamento para 74% do valor devido ao Estado; 3)
lançamento dos processos licitatórios de estudos que subsidiarão a elaboração dos editais de
concessão: mercado e logís ca das Florestas Nacionais de Iquiri (880 mil ha de área de manejo ﬂorestal),
Balata Tufari (560 mil ha de manejo ﬂorestal), Pau-Rosa (250 mil ha de manejo ﬂorestal) e Jatuarana (450
mil ha de manejo ﬂorestal); inventário ﬂorestal da Flonas Roraima, Pau-Rosa, Jatuarana, Iquiri e Gleba
Castanho; 4) apresentação junto a CONJUR/MAPA e PFE/ICMBio de proposta de acordo judicial para
encerrar ações judiciais: ACP nº 2375-64.2014.4.01.3908 que suspendeu a execução dos contratos de
concessão nº 03 e 04/2014 na Flona Crepori (194 mil ha), e ACP nº 1176-03.2016.4.01.3998 que
suspendeu o processo licitatório das UMFs 1 e 2 da Flona Crepori (240 mil ha de área de manejo); 5)
finalização da proposta de edital para a concessão da Floresta Nacional do Amapá, com previsão de
aproximadamente 260 mil ha de incremento de área de manejo - projeto que aguarda somente a
publicação da Portaria Autoriza va pelo poder concedente, que encontra sobre atribuição do Ministério
do Meio Ambiente, para lançamento do processo licitatório; 6) elaboração dos documentos preparatórios
do edital de concessão da Floresta Nacional de Humaitá, com início do processo de consulta pública em
novembro de 2019, com área da proposta de concessão de 310 mil há. O Diretor também destacou a
realização, em junho, da 6ª Edição do Prêmio Serviço Florestal Brasileiro em Estudos de Economia e
Mercado Florestal, que tem como obje vo de es mular estudos com foco na produção ﬂorestal
sustentável, seus desaﬁos e perspec vas socioeconômicas e ambientais.
O Diretor de Pesquisa e Informação Flroestal destacou: 1) a realização do XXV Congresso Mundial da
União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO, em inglês) com tulo "Pesquisa
Florestal e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável” - o Congresso foi realizado em Curi ba/PR,
de 29 de setembro a 5 de outubro de 2019, e contou com a par cipação de aproximadamente
2.500 pessoas, de 92 países, apresentação de cerca de 2.600 trabalhos cien ﬁcos, no forma de
apresentações orais e pôsteres, além de palestras sobre temas em diversas áreas da ciência ﬂorestal; 2) o
lançamento dos resultados do Inventário Florestal Nacional da Terra indígena Mangueirinha, no estado

do Paraná; 3) o lançamento dos resultados do Inventário Florestal Nacional do Município de Caçador, no
estado de Santa Catarina; 4) lançamento do livro Florestas em Resumo 2019; 5) lançamento do livro
Bioeconomia da Floresta: conjuntura da produção ﬂorestal não madeireira no brasil, que vera sobre a
conjuntura da produção ﬂorestal não madeireira atualizada das ﬂorestas na vas do Brasil; e, 6) a
contratação de empresa para o levantamento de dados em campo do Inventário Florestal Nacional no
Bioma Cerrado, com da coleta de campo prevista para o início de 2020. O Diretor também falou que
descon genciamento ao ﬁnal do ano frustou o lançamento da licitação do lote AM_09 do Inventário,
para coleta de dados no Estado do Amazonas.
A Diretora de Cadastro e Fomento Florestal destacou que até novembro de 2019, o número de inscrições
no Cadastro Ambiental Rural (CAR) superava os 6,2 milhões de registros em todo o país, distribuídos em
uma área cadastrada de cerca de 527 milhões de hectares, e que, para implementação dessa polí ca,
foram realizadas as seguintes ações no exercício de 2019: 1) no âmbito do âmbito do projeto de
Cooperação Brasil-Alemanha para Regularização Ambiental de Imóveis Rurais na Amazônia e em Áreas de
Transição para o Cerrado – KfW/CAR, foi realizada contratação de consultoria para a mapeamento e
iden ﬁcação de territórios tradicionais de povos e comunidades tradicionais nos 75 municípios de
intervenção do projeto. Além disso, em novembro foi realizado processo licitatório para as inscrições de
territórios tradicionais no CAR beneﬁciando 50.000 famílias em MG, MA, PI, BA e GO pelo projeto FIP
CAR, ampliando o acesso aos bene cios do CAR e do processo de regularização ambiental em territórios
tradicionais; 2) no âmbito do Projeto FIP CAR, foram contratadas ins tuições para a inscrição de 72 mil
propriedades no âmbito do Cadastro Ambiental Rural nos estados de Minas Gerais, Piauí e Maranhão. O
obje vo do projeto é aumentar a capacidade do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de
nove órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs) para receber, analisar e aprovar inscrições no Cadastro
Ambiental Rural, integrando-as ao Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural; e auxiliar, em
municípios selecionados, na inscrição dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural, assim como no apoio ao
processo de regularização ambiental. Com essa ação, 72 mil imóveis rurais veram acesso aos bene cios
do CAR e do processo de regularização ambiental; 3) integração da plataforma de regularização
ambiental com o WebAmbiente, sistema de informação intera vo para auxiliar tomadas de decisão no
processo de adequação ambiental da paisagem rural e contempla um consistente banco de dados sobre
espécies vegetais na vas e estratégias para recomposição ambiental; 4) lançamento do aplica vo mobile
central do proprietário/possuidor, recurso des nado a apoiar os processos administra vos que exigem
comunicação e colaboração entre os proprietários e possuidores de imóveis rurais declarados no
Cadastro Ambiental Rural e as equipes dos órgãos competentes pela análise. A Diretora também
ressaltou os número posi vos do Portal Saberes da Floresta, que lançou quatro cursos de Educação à
Distância: Manejo da Castanha, Manejo do Açaí, Introdução à Concessão Florestal e Gestão de
Empreendimentos Comunitários, contando com mais de 8 mil inscritos nos cursos.
Após a apresentação dos resultados, passou-se aos assuntos diversos. Primeiramente, o Diretor Geral
solicitou que a agenda de a vidades dos Diretores e seus Subs tutos fossem publicadas no site do
Serviço Florestal Brasileiro, assim como, no site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
para divulgação e conhecimento dos interessados, seguindo as recomendações da Assessoria Especial de
Controle Interno do próprio Ministério. O Diretor Geral comunicou sobre a mudança de Gabinete para
a Esplanada dos Ministérios - Bloco D - Brasília/DF provisoriamente no nono andar até que seja ﬁnalizada
a reforma do segundo andar, do mesmo edi cio, para alocação de todo o Órgão. Também informou sobre
o Plano de Comunicação do Órgão, a ser implementado em parceria com a Agência de Cooperação Alemã
GIZ, e da importância sobre a análise deste Plano ocorrer no 1º trimestre de 2019. Em relação à
mudanças para o exercício seguinte, ﬁcou deliberado e estabelecido de comum acordo que a governança
do Arboretum será transferida para o Laboratório de Produtos Florestais, sob a gerência de Lidiane
More o, atual Coordenadora do Laboratório. O Diretor Geral solicitou que à Diretoria de Cadastro e
Fomento Florestal, juntamente ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, encaminhe uma
proposta para análise e deliberação para o desenvolvimento das a vidades e distribuição dos recursos.
Diretor Geral observou a importância de montar um estrutura própria e robusta de tecnologia da
informação para atendimento e resoluções de problemas ao decorrer das a vidades desenvolvidas no
Serviço Florestal Brasileiro, e ressaltou os esforços que estão sendo feitos, junto com a Diretoria de
Administração e Finanças, para elaboração desse grupo de trabalho. Por ﬁm, o Diretor Geral solicitou a
publicação do relatório de prestação de contas da IUFRO, sobre os recursos restantes, responsabilidade

atribuída ao Diretor de Pesquisa e Informações Florestais, Joberto Veloso de Freitas, o qual informou que
já estava na etapa ﬁnal junto à Fundação Eliseu Alves. Nada mais havendo a tratar o Diretor Geral, Valdir
Cola o, encerrou a reunião às doze horas, agradecendo a presença de todos.
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