
 

REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR NACIONAL DA OPERAÇÃO ARCO VERDE 

15/03/10, às 14H30, no CENSIPAM 

 

A reunião foi aberta. A pauta da reunião, relacionada a seguir: 

1) Informes sobre os eventos da OAV em Marabá, Cuiabá e Mato Grosso, nos dias 03, 
04 e 05/03.  

2) Informes sobre a coletiva prevista dos ministros Minc e Cassel no dia 24/03 e 
material sobre a OAV a ser elaborado pela SECOM; 

3) Informes sobre a reunião com a prefeitura de Marabá, no dia 03/03, e discussão 
sobre os encaminhamentos em relação aos três eixos produtivos:Florestas 

energéticas/madeira para siderurgia – silvicultura, lavoura-pecuária e SAF. 
Liderado pela Casa Civil, e inclui EMBRAPA, MMA, MDIC, MAPA, SFB, BB. 

b) SAFs (alimentos e energéticos) para assentamentos e médios produtores. 
Liderado pelo MDA e INCRA, e inclui CONAB e EMBRAPA. 

c) Bovinocultura de leite e corte (boas práticas para pecuária de corte, 
eficiência, autocertificação, selo próprio). Liderado pelo MAPA, e inclui 
EMBRAPA, MMA e MDA e CONAB. 

4) Informes sobre a reunião institucional em Porto Velho e a construção da Agenda de 
Compromissos do município (reunião realizada em 04/03); 

5) Discussão sobre os municípios emblemáticos Juina/MT e Machadinho D´Oeste/RO. 

Iniciou com o informe sobre as reuniões dos dias 03, 04 e 05, que aconteceram 
respectivamente em Marabá, Cuiabá e Porto Velho, e que iniciaram com a entrega 
simbólica, pelo MAPA, de patrulhas agrícolas mecanizadas aos municípios da OAV, 
cumpriram seu objetivo e que tiveram a presença quase maciça dos prefeitos ou 
representantes das prefeituras convidadas. Em Marabá, das 17 prefeituras convidadas 
(16 do Pará e uma do Maranhão) faltaram três do Pará. Em Cuiabá, das 20 prefeituras 
convidadas, faltaram três. Em Porto Velho, não compareceram Pimenta Bueno/RO e 
Mucajaí/RR, sendo que das seis prefeituras convidadas, quatro estiveram presentes 
(três de Rondônia e Lábrea/AM). 

Foi explicado que o interesse das prefeituras pelas ações divulgadas nos eventos foi 
grande e que, no caso de sua instituição, foi apresentado o kit que será disponibilizado 
para as prefeituras, composto de uma antena de comunicação VSAT para intercâmbio 
de dados e informações espaciais com a base de dados do SIPAM. Essa antena traz 
acoplado um telefone, um fax, e um computador com os dados espaciais de cada 
município para o desenvolvimento de trabalho conjunto e colaborativo, com vistas ao 
ordenamento territorial, e proporcionará acesso livre e gratuito à internet aos técnicos 
das prefeituras. E que, como parte do programa de fortalecimento da gestão ambiental 
nos municípios, o SIPAM participará da construção conjunta de um portal operacional, 
que contará com a colaboração dos técnicos municipais capacitados, que levantarão 
os dados de seus municípios e utilizarão a mesma base de dados do SIPAM, em 
ambiente de internet, totalmente desenvolvido com ferramentas de software livre pelos 
técnicos do SIPAM. E que um dos resultados do evento foi a percepção do SIPAM em 
relação à implantação de telecentros e a conseqüente proposta que o SIPAM participe 
de edital do MPOG para a instalação de telecentros nos 43 municípios da OAV. Esse 



edital prevê a aquisição pelo MPOG de 10 computadores para cada telecentro e a 
contratação pelo MCT de um supervisor/instrutor local na modalidade de bolsista. A 
contrapartida do SIPAM será a instalação de uma antena de comunicação VSAT com 
link de internet para cada município, proporcionado, a custo zero, o acesso à internet. 
Os telecentros serão abertos à comunidade local e poderão ser utilizados para cursos 
à distância tanto pela OAV como para outros ministérios e pelos estados da Amazônia 
Legal. 

Foi informado que há uma desinformação generalizada nas prefeituras e que algumas 
delas relataram que não sabiam do que tratava o kit prefeitura que será disponibilizado 
pelo MDA aos municípios da OAV, e que depende da capacidade de cada prefeitura 
de firmar convênio com o MDA (por meio da Secretaria de Agricultura Familiar - SAF, 
o MDA autorizou a liberação de R$100 mil para cada prefeitura da Operação Arco 
Verde, que devem ser utilizados para a compra de veículo utilitário, GPS e 
equipamentos de informática). E que, no estado do Pará, nove dos dezesseis 
municípios da OAV não vão acessar o recurso, pois estão inadimplentes e não 
conseguem conveniar. E que a assistência técnica é sempre uma demanda importante 
dos municípios, que demanda organização por parte deles, pois devem se cadastrar, 
de acordo com a Lei de ATER. 

É necessário criar um mecanismo que consolide um ambiente integrado de trabalho 
entre os Ministérios, no âmbito da OAV, e que é importante identificar marcos da 
Operação ao longo do ano, de forma a organizar eventos no mesmo formato daqueles 
que ocorreram nos dias 03, 04 e 05/03, quando se prestou contas para as prefeituras 
das ações implementadas, melhorando desta forma a divulgação da informação. E 
que será necessário pensar em um Boletim, que seja distribuído para as prefeituras e 
estados, com periodicidade a ser definida, com o objetivo de mantê-los informados e 
estimulados. 

Em relação aos três eixos produtivos identificados para Marabá, houve um relato da 
reunião ocorrida com a prefeitura (secretarias municipais de Meio Ambiente e de 
Agricultura), MDA, MMA, Incra, Terra Legal e SIPAM, em Marabá, no dia 03/03, às 
08h00. Disse que a receptividade foi boa para o trabalho em conjunto sobre os eixos 
que apóiam a produção agropecuária no município de Marabá: fomento à adoção de 
Sistemas Agroflorestais em assentamentos, pequenos e médios produtores, seguindo 
a estratégia do Cartão Verde (liderado pelo MDA e Incra); fomento à adoção de Boas 
Práticas na bovinocultura de carne e de leite (MAPA). E que não há dúvidas sobre o 
fomento à produção de leite. A interlocução com o setor de pecuária de corte não 
ocorreu pois o Sindicato Rural não compareceu nas reuniões de Marabá. A prefeitura 
de Marabá apresentou a proposta de ampliação de alternativas, especificamente para 
a agricultura familiar (criação de aves caipiras e ovinocultura). Segundo a Secretaria 
de Agricultura do Município, a bovinocultura, seja para corte ou leite, requer escala e 
área de produção maior que as atualmente dedicadas para cada unidade de 
assentados. 

E que embora tenham concordado com o eixo de fomento à produção de Florestas 
Energéticas (liderado pela Casa Civil), não discutiram muito esse aspecto, uma vez 
que não é uma demanda que a prefeitura tenha identificado. 

Ressaltou-se que é curioso que, embora Marabá seja um pólo siderúrgico e o 
município tenha problemas com desmatamento ilegal para produção de carvão para 
atender as siderúrgicas, essa não seja uma pauta prioritária do município. E que, em 
relação às outras demandas (criação de aves etc.), o Comitê deve focar nos eixos que 
foram identificados, pois não será possível resolver todas as demandas apresentadas. 
Deve-se focar naquilo que o Comitê identificou como estratégico e que teve a 
concordância do município. 



Em relação ao eixo SAF, é fundamental articular o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e a merenda escolar na implementação desse eixo e que a CONAB é 
a âncora. A EMBRAPA, ressaltou que seria interessante inserir nessa agenda a 
compra pelo governo da mandioca produzida pelo agricultor familiar e pelos 
assentados, mas que o lobby do trigo tem derrubado essa pauta. Que há um PL 
tramitando na Câmara sobre esse assunto e que a mandioca poderia ser escolhida 
para fazer parte da merenda escolar (pão de mandioca). E que o melhor para os 
SAFs, no caso dos pequenos produtores, é a diversificação. Foi dito que para o 
desenvolvimento da cadeia da mandioca seria necessário que houvesse uma estrutura 
mínima de fecularia na região de Marabá, o que demandaria uma produção 
consistente de mandioca. Para dar encaminhamento a essa questão, ficou definido 
que o MDA e a CONAB vão trabalhar esse tema, junto com a EMBRAPA, o SEBRAE, 
MDA e INCRA.  

A EMBRAPA, disse que a questão da melhoria das estradas vicinais para o 
escoamento da produção é fundamental e que a EMBRAPA instalará uma base em 
Marabá. O INCRA deveria fazer um planejamento do território e dos acessos.  

Acontecerão duas reuniões para encaminhar o eixo SAF, uma em Brasília e a outra 
em Belém. A reunião de Brasília tem o objetivo de elaborar uma estratégia para 
fomentar o desenvolvimento sustentável da reforma agrária e a agricultura familiar e a 
reunião em Belém tem como objetivo socializar com os parceiros a parceria Incra, 
Embrapa e MDA, com o propósito de viabilizar o processo de coleta de sementes e 
produção de mudas, nos municípios de Marabá, Paragominas, Itupiranga, Porto Velho, 
Alta Floresta, Querência e Peixoto de Azevedo. E que, em data a ser definida, o 
INCRA irá apresentar para o GT o plano de implantação de sistemas de produção 
sustentável no município de Marabá. 

Até o final de março a EMBRAPA apresentará a proposta para o Programa de Mudas, 
que terá R$6milhões do INCRA e R$4milhões do MDA. 

Em relação ao eixo Florestas Energéticas, foi marcado uma reunião com o MDIC para 
a próxima quarta-feira, pois a siderurgia e florestas sustentáveis são uma pauta das 
Mudanças Climáticas. E que o MAPA, já que criou recentemente uma Divisão de 
Florestas Plantadas e Agroflorestas, deve liderar esse eixo junto com a Casa Civil. E 
que deverão participar desse GT o MDIC, o MAPA, a EMBRAPA, o MMA, o SFB e o 
BB. E solicitou à Sra. Fabiana do MAPA que agendasse reunião com o citado GT para 
encaminhar a questão. E que o Ministério da Fazenda já está articulando uma linha de 
crédito para essa atividade. E que a siderurgia é pauta estratégica na região de 
Marabá e que, conseqüentemente, o eixo florestas energéticas precisa ser estimulado. 

 

Em relação ao item 2 da pauta, que trata da coletiva prevista dos ministros Minc e 
Cassel no dia 24/03 e material sobre a OAV a ser elaborado pela SECOM, analisando 
os textos enviados pelos Ministérios e vinculadas referente à implementação das 
ações da OAV, considerou que não há material suficiente para chamar uma coletiva 
com o tema Balanço das Ações da OAV. Que as ações são processuais e no 
momento não temos produtos que justifiquem chamar a coletiva. 

Em relação ao material da OAV a ser produzido, disse que ao invés de formatar um 
livreto com o balanço das ações (como havia sido proposto em reunião anterior com a 
SECOM) seria mais adequado produzir um Em Questão mais encorpado, utilizando os 
textos enviados, e solicitar à SECOM uma tiragem maior para que se possa ter esse 
material em estoque para distribuir aos municípios e nos próximos eventos. 

E que o Comitê Gestor deve identificar quais são os resultados e produtos de cada 
Ministério e vinculadas, relativos a OAV, de modo que sejam planejados eventos 
conjuntos, a exemplo daqueles ocorridos em Marabá, Cuiabá e Porto Velho, com o 



objetivo de manter o contato, o estímulo e os municípios informados das ações. E que 
deve-se pensar em um evento no meio do ano, quando um conjunto de ações tiver 
sido implementado. 

Seguindo com o item 4 da pauta, foi explicado como foi a reunião institucional ocorrida 
em Porto Velho, no dia 04/03, e os resultados desta. Disse que participaram as 
seguintes instituições: MMA; MPA; MDA/DFDA/RO; TERRA LEGAL; INCRA; 
MAPA/SFA/RO; EMBRAPA; MDS/SAIP; INSS; ICMBIO; SIPAM; SIPAM – ASSCOM; 
CONAB/RO; Banco da Amazônia; SEBRAE/NA; SEBRAE/RO; Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Ambiental; Prefeitura Municipal de Porto Velho; Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Planejamento; Secretaria Municipal de 
Agricultura; JOCUM (ONG religiosa que trabalha com a questão indígena). E que o 
objetivo da reunião foi alcançado, ou seja, a construção da agenda de compromissos 
do município. 

Voltando ao assunto Marabá, haverá a procura de informações sobre o assunto 
“equipamentos para a análise de solos”. Para espacializar as atividades econômicas e 
aquelas potenciais para Marabá necessita dos pontos georreferenciados dos Projetos 
de Assentamento do INCRA. Serão necessários os mesmos dados para Juina e 
Machadinho, próximos municípios a serem trabalhados. 

Em relação à Agenda de Compromissos de Juina, levantou a questão que há uma 
menção sobre um Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável e sobre um Plano 
Estadual de Agroecologia. E que se esses documentos realmente existem, será 
necessário estudá-los para subsidiar as propostas do Comitê.  

Houve novamente o questionamento por parte de membros do Comitê em relação a 
como construir uma proposta consistente sem ter conhecimento suficiente do 
município e dúvidas em relação à consistência das agendas construídas com os 
municípios. 

As agendas foram construídas em conjunto com as prefeituras e os estados e que 
todas as ações que fazem parte delas foram discutidas nas reuniões institucionais. E 
que em relação ao conhecimento necessário para se elaborar uma proposta para os 
municípios, deve-se trabalhar com os dados disponíveis, de modo que o Comitê tenha 
o mínimo de condições de elaborar uma proposta preliminar para ser levada ao 
município e discutida com eles. 

Na seqüência, foi levantado a questão da capacitação, que gostaria de entender 
melhor a proposta do MMA, que a EMBRAPA, assim como o MDA e o MAPA têm 
componentes de capacitação nos seus Programas e que deve-se trabalhar uma 
proposta de pacote contínuo de capacitação, fazendo o link do curso que o MMA vai 
oferecer para o fortalecimento da gestão ambiental com as capacitações dos outros 
órgãos 

Decidiu-se portanto organizar uma reunião de capacitação entre os diversos órgãos do 
Comitê que trabalham essa questão.  


