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Antecedentes: Para alcançar os objetivos da Operação Arco Verde, de redução do 

desmatamento nos municípios prioritários da Amazônia Legal por meio de apoio, 

estímulo e fomento a alternativas produtivas sustentáveis, o Comitê Gestor Nacional 

propôs a adoção de duas estratégias principais: a priorização pelos órgãos públicos 

federais da implementação das Agendas de Compromissos elaboradas por ocasião dos 

Mutirões Arco Verde – Terra Legal; e a identificação e a promoção de atividades 

estratégica para a Produção Sustentável. 

 

O Comitê Gestor Nacional da Operação Arco Verde deliberou sobre os seguintes 

assuntos: 

1.  Agendas de Compromisso: 

Situação: Foram pactuadas 2063 ações nos mutirões em 2009. Em 2010 foram 

concluídas 459 ações restando 1581. Para verificação das execução das agendas em 

2011 se faz necessário que os órgãos integrantes atualizem suas planilhas. Dos 16 

órgãos Federais, sete atualizaram e 9 apresentam pendências ou não atualizaram as 

planilhas. 

1.1. Prazo final para atualização das agendas 

Prazo: 31 de outubro 

Casa Civil oficiará os órgãos 

1.2. Análise qualitativa e quantitativa da execução: reavaliar agenda de 



2009 

Prazo: 15 de novembro 

Todos os órgãos que participam da OAV 

MMA sistematiza avaliação 

 

2.  Sobre a promoção da Produção Sustentável através do fortalecimento das 

Cadeias Produtivas 

Situação: Foi definido para 2011 a realização de uma reunião em cada município  

visando identificação das cadeias produtivas prioritárias e elaboração de um plano de 

trabalho. Os 43 municípios foram  divididos em grupos por proximidade territorial, 

tendo um órgão do governo federal responsável pela moderação da reunião. Foram 

realizadas reuniões em 37% dos municípios, 33% estão com a data agenda e 30% ainda 

não tem data prevista. Definições sobre este ponto: 

2.1. Os órgãos devem concluir o ciclo das Reuniões Municipais até Novembro, 

buscando fazer a integração com outras ações em curso, como por exemplo, o 

Território da Cidadania. 

2.2. Para buscar maior integração da OAV com os Territórios da Cidadania, a 

Secretaria Executiva da Operação realizou reunião com a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial/MDA para tratar do tema e da dinamização das 

cadeias produtivas, retomando discussões anteriores. 

2.3. Serão retomados as tratativas com o Serviço Florestal Brasileiro no que se 

refere ao fortalecimento da atividade madeireira nos municípios que tem perfil 

ligado a esse tema. 

 

3. Relação com os governos estaduais 

3.1. Foram relatadas as dificuldades de interlocução com os governos estaduais 

para implementação da agenda e participação nas atividades em 



desenvolvimento, e foi destacada a necessidade da Casa Civil promover uma 

articular que potencialize a participação destes governos, destacadamente o 

Mato Grosso, onde houve troca recente dos representantes do governo estadual. 

 

4. III Encontro Nacional da Operação Arco Verde: definições e organização 

4.1. Foi definida a realização do III Encontro Nacional da OAV, no período de 

fevereiro a março de 2012, com a participação das três esferas de governo. O 

evento terá como objetivo apresentar os resultados da implementação das 

Agendas de Compromisso firmadas em 2009 e apresentação as ações para o 

fortalecimento das cadeias produtivas. A metodologia deverá contemplar 

Espaços de Plenária contendo temas gerais e estruturantes, como por exemplo, 

regularização fundiária, regularização ambiental, ATER, desenvolvimento de 

assentamentos, entre outros e Espaços Temáticos, como apresentação por 

cadeias produtivas. 

5. Outros Temas 

5.1. Ações para os Municípios Novos: 

▪  Avaliou-se que dos sete municípios novos, Boca do Acre (AM), 

Grajaú (MA) e Moju (PA) devem ser priorizados. 

▪  O Ibama irá produzir um relatório sobre os três municípios 

apresentando avaliação sobre os vetores do desmatamento 

▪  Deverá ser realizada reunião dos membros dos Comitê Gestor da OAV 

para listar e articular conjunto de ações para apresentação aos 3 

municípios priorizados. Os representantes dos novos municípios serão 

chamados a Brasília para aproximação e apresentação do conjunto de 

ações para o município. 


