Ministério do Meio Ambiente
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético

CÂMARA TEMÁTICA DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
Ajuda Memória 3ª reunião
Local: Prédio da Superintendência do IBAMA, 6º andar, sala 606
Reunião realizada em 25 de junho de 2002, das 9:30 às 12:30
Participantes: Maria Iolita Bampi, Marília Marini (representantes do IBAMA) e
Francisco Guerra (representante do CNPq). Pela Secretaria Executiva estiveram presentes:
Cristina Azevedo, Jorge Eudes do Lago, Lígia Camargo, Rinaldo Mancin, Rogério
Magalhães e Inácio Cançado.
A reunião iniciou-se com a comunicação do representante do CNPq, justificando
que não poderia apresentar o fluxograma correspondente ao procedimento a ser adotado
para a atividade de coleta de componente do patrimônio genético e de acesso a
conhecimento tradicional associado, que não estiver associado à bioprospecção e envolver
a participação de pessoa jurídica estrangeira, como ficara acordado na reunião do dia 18
de junho p.p.
Porém, com o esclarecimento da sra. Cristina Azevedo informando-o que o
fluxograma a ser apresentado dizia respeito apenas ao art. 12 da MP e que, no caso do
CNPq vir a ser credenciado para emitir autorizações a terceiros, tal fluxograma poderia ser
revisto, o sr. Guerra acedeu e concordou em apresentar o fluxograma para ser debatido
durante a reunião, após o que, todos os presentes decidiram por apresentá-lo na reunião do
Plenário do próximo dia 27 de junho.
A discussão prosseguiu com a afirmação do sr. Guerra que o artigo 12 do Decreto nº
3.945/01 contém incorreção, ao atribuir competência do MCT ao CNPq. Foi sugerido, e
acatado, que representante do CNPq ou do MCT se manifestará em plenário, para pedir a
correção do artigo citado.
Em seguida, os representantes passaram a analisar as implicações de credenciamento
de instituições fora do SISNAMA, para concederem licença para acesso e remessa de
componente do patrimônio genético, discussão que foi interrompida, entre outros motivos
para poder-se cumprir a pauta prevista para a reunião e, também, porque já foi feita a
consulta à CONJUR do MMA acerca desse tópico, considerando-se essencial aguardar-se a
resposta para maior objetividade do debate.
Continuando a cumprir a pauta, a dra. Iolita Bampi fez uma apresentação dos slides
que preparou para relatar o fluxograma na reunião do dia 27.06, tendo sido propostas
algumas modificações de ordem apenas visual. Foram incorporados na apresentação, o
fluxograma proposto pelo CNPq e algumas ressalvas julgadas pertinentes, como, por
exemplo, a proposta de elaboração de Termo de Compromisso em caráter urgente. A
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representante do IBAMA vai providenciar cópias xerox dos slides que apresentará, para
distribuir aos Conselheiros durante a reunião plenária.
Foi proposta uma consulta à CT de Patrimônio Genético Mantido em Condições Ex
Situ, o que será feito pela Coordenadora das Câmaras Temáticas, por meio do texto abaixo
acordado:
" A CT de Procedimentos Administrativos solicita esclarecimentos, à CT de
Patrimônio Genético Mantido em Condições Ex Situ com relação à possibilidade e, no
caso afirmativo, a forma de utilização das sub-amostras de componente do patrimônio
genético que será depositado nas instituições credenciadas como fieis depositárias."
A sra. Cristina Azevedo solicitou aos presentes que se possível, selecionassem e
trouxessem para a próxima reunião modelos de Termo de Compromisso e de formulários
para pareceristas e para solicitação de acesso e de remessa.
Foi combinada uma nova reunião da CT, no dia 8 de julho, às 9h00, cuja pauta será:
• Termo de Compromisso
• Procedimento para bioprospecção
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