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CÂMARA TEMÁTICA DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

2
3

Ata da 53ª Reunião

4
5Local: SEPN 505, Bloco B, Ed. Marie Prendi Cruz, térreo, sala T13.
6Data: 25 de março de 2009 (9h00 às 12h00).
7Pauta: Discussão sobre o credenciamento do CNPq para autorizar as atividades de pesquisa
8científica e tecnológica com os componentes da biodiversidade, nos moldes da Deliberação nº 40
9do CGEN.
10
11Participantes da 53ª Reunião da CTPRO: Giselle Guimarães Gomes (INPI), Andréa Derani
12(NSFM- Biodive), Otávio Maia (ICMBio), Luciana Martins (Natura), Cláudia Mello, João Pessoa
13R. Moreira Júnior, Thiago Martins Bosch e Graciema R. Pinagé (Ibama), Jorge Alexandre
14Carvalho Silva, Eliana M. G. Fontes e Wenderson Cajé (CNPq), Helena Luna Ferreira (MS),
15Andrea F. P. Nunes, Carolina da Silva Pinto e Cláudia M. Rezende de Souza (MCT), Vânia
16Rudge (Grupo Centroflora), Elisa Cupolillo (Fiocruz), Rute Maria Gonçalves de Andrade
17(SBPC), Lúcia Rapp Py-Daniel (INPA), Taíssa Machado (Patri), Márcio Antônio T. Mazzaro
18(MAPA), Carlos Adriano da Silva (MDIC/STJ), Daniela Goulart, Camila Oliveira, Fernanda
19Silva, Mônica Negrão, Alessandra Silva, Krishna Bonavides, Sonja Righetti, Marcio Edgar
20Schuler e Carla Lemos (DPG/MMA).
21
22A Sra. Camila Oliveira (DPG/MMA), coordenadora das Câmaras Temáticas, iniciou a reunião
23com um breve histórico do assunto, com base na Nota Técnica nº 05, enviada a todos junto com o
24convite da reunião. Ressaltou que o CGEN encaminhou este assunto para a discussão nesta
25Câmara Temática, de modo a melhor definir os procedimentos para otimizar a emissão das
26autorizações de pesquisa no Brasil e avaliar as possíveis consequências decorrentes do
27credenciamento do CNPq, considerando o atual credenciamento do Ibama. Nesse momento, a
28Sra. Camila Oliveira (DPG/MMA) passou a palavra à Sra. Cláudia Rezende (MCT) para que
29fizesse, junto com o Sr. Wenderson Cajé (CNPq), analista de sistemas do CNPq, a apresentação
30da proposta do MCT/CNPq. A Sra. Cláudia Rezende (MCT) fez a apresentação da proposta do
31MCT/CNPq (anexo I) indicando que a proposta visa à simplificação dos processos de autorização
32e explicou que o novo sistema pretendido pelo MCT/CNPq visaria à emissão de autorizações de
33acesso a componente do patrimônio genético, incluindo a coleta de material biológico, conforme

34previsto na MP 2.186-16, quando conceitua patrimônio genético e acesso a componente do
35patrimônio genético, para a finalidade de pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico que
36não envolva bioprospecção ou potencial de uso econômico. Demonstrou também como se daria o
37preenchimento dos formulários de credenciamento de instituições no CNPq. O grupo discutiu a
38Orientação Técnica n. 01 e a competência para autorizar coleta. A Sra. Cláudia Rezende (MCT)
39explicou que uma das alternativas para o credenciamento do CNPq seria o Ibama e o CNPq
40estarem credenciados da mesma forma e o usuário poderia escolher para qual órgão solicitaria a
41autorização. O Sr. Thiago Bosch (Ibama) fez uma rápida apresentação (anexo II) de como ocorre
42a tramitação dos processos de solicitação de autorização de acesso ao patrimônio genético no
43Ibama e ressaltou que, quando a documentação exigida pela legislação é corretamente
44protocolada, a autorização é concedida em quatro semanas. A Sra. Carla Lemos (DPG/MMA)
45sugeriu que, caso o CNPq venha a ser credenciado, seja criada uma comissão que verificasse a
46harmonização dos procedimentos entre esse órgão, o Ibama e o CGEN. Os representantes do
47Ibama e do ICMBio destacaram não ter clareza quanto à proposta do MCT e ressaltaram a
48importância de regras claras, inclusive para orientar a fiscalização. A Sra. Cláudia Rezende
49(MCT) sugeriu, então, a elaboração e apresentação de diferentes fluxogramas contendo 04
50propostas para análise dos Conselheiros e posterior decisão do encaminhamento junto à plenária
51para votação de uma ou mais das propostas apresentadas. Todos concordaram e nova reunião foi
52agendada para o dia anterior à 67ª Reunião do CGEN, ou seja, dia 29/04/2009, para dar
53continuidade às discussões sobre o assunto, ocasião na qual a Sra. Cláudia Rezende (MCT) ficou
54de apresentar propostas que retratem os diversos entendimentos expressos ao longo da reunião.
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