Programa Áreas Protegidas da Amazônia
Departamento de Áreas Protegidas
Secretaria de Biodiversidade e Florestas
Ministério do Meio Ambiente

AJUDA-MEMÓRIA
2ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE GESTORES DO PROGRAMA ARPA EM
2015

1.
Em 03/09/2015, das 9:00h às 17:30h, em conformidade com a convocação
eletrônica previamente encaminhada aos membros da Comissão de Gestores do Programa
ARPA – CG, no Ministério do Meio Ambiente – MMA – situado na 505 norte, foi
realizada a segunda reunião da Comissão de Gestores do ARPA em 2015 com o objetivo
de tratar dos seguintes assuntos: a) Encontro de Gestores, b) Planejamento do processo
eleitoral para a Comissão de Gestores c) Alternativas para melhoria da execução do
Programa, d) Avaliação e atualização do plano de ação da comissão dos gestores, e e)
Regimento Interno.
2.
Participaram da reunião representantes da Comissão de Gestores, UCP, e no
período da manhã: Pontos Focais do ICMBio, do Amazonas, do Pará, do Tocantins, e do
Funbio, relacionados em lista de presença, que passa a fazer parte desta ata.
3.
Sr. Luciana Lima, coordenadora de projetos especiais deu início a reunião. Logo
em seguida apresentou a proposta de Pauta, sugerindo alteração nos itens de pauta.
Sugeriu remover da pauta o item c) Alternativas para melhoria da execução do Programa,
visto que este tema foi abordado na reunião do dia anterior, que contou com a presenta
desta comissão e dos pontos focais. Propôs ainda alterar a ordem de abordagem dos temas,
propondo tratar no período da manhã: a) Regimento Interno, b) Planejamento do processo
eleitoral para a Comissão de Gestores, e c) Avaliação e atualização do plano de ação da
comissão dos gestores. Em função do volume de trabalho e necessidade de discussão
sugeriu abordar o tema: d) Encontro de Gestores no período da tarde.

Regimento Interno
4.
Sr. Pablo Saldo esclareceu aos presentes que a minuta do Regimento Interno da
Comissão foi disponibilizada aos gestores para contribuições, porém não foram recebidas
contribuições até o momento.
5.
A Sr. Luciana Lima realizou a leitura do Regimento Interno, o qual foi
devidamente aprovado e deverá ser disponibilizado no site do ARPA pela UCP.

Planejamento do processo eleitoral para a Comissão de Gestores
6.
Os membros desta comissão decidiram por iniciar o processo eleitoral durante o
encontro de gestores. Os gestores terão o período de 20 de setembro a 20 de outubro
de 2015 para candidaturas, via e-mail para Comissão de Gestores, com cópia para
secretaria executiva (UCP). Após os 30 dias de candidatura, a comissão de gestores e a
UCP organizarão a lista de candidatos, que será homologada em 27 de setembro.
Entre 15 de novembro e 15 de dezembro a comissão de gestores com apoio da UCP
disponibilizará sistema on-line para votação. Em 16 de dezembro será publicada no
site do ARPA a lista com os eleitos.

Avaliação e atualização do plano de ação da comissão dos gestores
7.
Os membros da Comissão de Gestores avaliaram o plano de ação, atualizando
com os respectivos avanços e definindo novos encaminhamentos. A UCP enviará o
documento finalizado por e-mail à Comissão de Gestores. O Plano de Ação da
Comissão de Gestores deverá ser pauta permanente para as reuniões desta comissão.
8.
Em relação as necessidades de melhorias no cérebro foram definidos novos
encaminhamentos, com previsão de reunião em março de 2016 para tratar do tema. Sr.
Pablo fará levantamento das demandas de sistema e setores relacionados ao ARPA
para enviar ao Funbio, o qual deverá enviar até 30 de outubro de 2015 uma previa
dos itens levantados e propostos para discussão.
9.
O Funbio avaliará a possibilidade de apoiar na logística da reunião e deverá
informar a CG até 05 de fevereiro de 2016
10.
A linha de ação do Plano desta Comissão de Gestores que trata do Marco
Referencial de Plano de manejo foi considerado finalizado, e esta CG não definiu novos
encaminhamentos, já que com o agendamento da oficina a ser realizada pelo ICMBio
ainda no segundo semestre de 2015, não são previstas novas ações para Comissão de
Gestores.
11.
Os membros da Comissão concordaram que a conta vinculada é um mecanismo
que possui data limite, visto que não tem sido implementada nos novos projetos. Sra.
Dionéia acrescentou que o prazo para realimentação das contas vinculadas tem melhorado
muito. Sra. Lourdes questionou o grupo sobre problemas com as contas que foram abertas
no Rio de Janeiro e relatou os problemas que tem enfrentado quando precisa resolver
qualquer problema junto ao banco. Colocou que se preocupa com a solução apresentada
de transferir todas as contas para o Rio de Janeiro, inclusive para aquelas UCs que não
apresentam problemas atualmente. Acrescentou que existe resistência local em aceitar
cheque do Rio de Janeiro. Sra. Clarissa se comprometeu a fazer uma consulta à equipe de
conta vinculada no Funbio de forma a entender o problema e identificar novas soluções.
Sr. Antonio (Bere) esclareceu que os gestores foram consultados quanto a ocorrência de
problemas na operação das contas vinculadas e não apresentaram retorno.

Sr. Pablo sugeriu que as contas abertas no município da UC e que atualmente não
apresentam problemas não sejam migradas para o Rio de Janeiro. Nesse sentido, Sra
Clarissa indicou que avaliará, junto ao Funbio, a possibilidade de não transferir
para o Rio de Janeiro as contas que tenham sido abertas no município da UC e que
atualmente não apresentam problemas na operação.
12.
Sr. Gilmar ressaltou que na ausência da conta vinculada os gestores de algumas
regiões terão demasiada dificuldade em executar as atividades necessárias para gestão
efetiva da UC.
13.
Em relação as especificações padrão Sra. Lourdes sugere que UCP, Funbio e
Pontos Focais orientem os gestores, durante a oficina de planejamento, quanto a
identificação dos bens a serem adquiridos no biênio 2016/2017 e a avaliar as
especificações padrão para possíveis contribuições às especificações atualmente adotadas
pelo Programa
14.
Sr. Bere sugeriu que o Programa ARPA e os órgãos gestores tratem a questão de
falta de pessoal nas UCs de forma diferenciada, visto que a possibilidade de realizar novos
concursos é pouco provável. Nesse sentido apresentou algumas sugestões que podem
melhorar o quadro de pessoal na Amazônia para além da realização de concursos, como
política de fixação de servidores e outros incentivos.
15.
Após a pausa do almoço a comissão retomou os trabalhos com a discussão da
Programação do Encontro de Gestores. O Grupo finalizou uma proposta de
Programação para o Encontro de Gestores, que encontra-se em anexo
16.
Sr. Pablo organizará um formulário para que os gestores indiquem sua
preferência por tema de discussão nos grupos de trabalho e a UCP enviará e-mail
aos Pontos Focais solicitando o preenchimento do formulário, solicitando ainda que
os pontos focais indiquem a preferência por participação em determinado grupo de
trabalho.

Encaminhamentos:
- O Regimento Interno foi aprovado e deverá ser disponibilizado no site do ARPA pela

UCP.
- Os gestores interessados em pleitear uma vaga na Comissão de Gestores terão o período
de 20 de setembro a 20 de outubro de 2015 para candidaturas, via e-mail para Comissão
de Gestores, com cópia para secretaria executiva (UCP).
- A comissão de gestores e a UCP organizarão a lista de candidatos inscritos, a qual deverá
ser homologada em 27 de outubro.
- A comissão de gestores com apoio da UCP disponibilizará o sistema para eleição entre
15 de novembro e 15 de dezembro.
- A lista dos eleitos será divulgada em 16 de dezembro.

- Sr. Pablo fará levantamento das demandas de sistema e setores relacionados ao ARPA
para enviar ao Funbio, o qual deverá enviar uma previa dos itens propostos para discussão
até 30 de outubro de 2015.
- Funbio avaliará a possibilidade de apoiar na logística da reunião da CG proposta para
ocorrer em março de 2016, e deverá confirmar quanto à possibilidade até 05 de fevereiro
de 2016.
- Funbio avaliará a possibilidade de não transferir para o Rio de Janeiro as contas que
tenham sido abertas no município da UC e que atualmente não apresentam problemas na
operação.
- UCP, Funbio e Pontos Focais deverão orientar os gestores durante a oficina de
planejamento quanto a identificação dos bens a serem adquiridos no biênio 2016/2017 e
a avaliar as especificações padrão para possíveis contribuições.
- A revisão e a atualização do Plano de Ação desta Comissão de Gestores deverá ser pauta
permanente das próximas reuniões da Comissão de Gestores
- UCP enviará, por e-mail, aos membros da Comissão de Gestores o Plano de Ação
atualizado neste encontro.
- Sr. Pablo organizará um formulário para que os gestores indiquem sua preferência por
tema de discussão nos grupos de trabalho durante o Encontro de Gestores.
- A UCP enviará e-mail aos Pontos Focais solicitando o preenchimento do formulário de
preferência por Grupo de Trabalho pelos gestores, e solicitando ainda que os pontos focais
também indiquem a preferência por participação em determinado grupo de trabalho.

