MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
CONSELHO DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO
SECRETARIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO DAS CÂMARAS TEMÁTICAS

CÂMARA TEMÁTICA DE PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS - CTPRO
Ajuda Memória 9ª reunião

Local: Prédio da Superintendência do IBAMA, 6º andar, sala 602.
Reunião realizada em 4/9/2002, das 10:00h às 12:30h.

A reunião contou com a presença do representantes do CNPq (Francisco Guerra e
José Roberto Rodrigues Pinto), do IBAMA (Keila Juarez), do Ministério da Defesa
(Marcos Lourenço de Almeida) e da EMBRAPA (Mônica Cibele Amâncio). Pela
Secretaria Executiva, participaram Cristina Azevedo, da equipe técnica, e Inácio de Loiola,
da Coordenação das Câmaras Temáticas.
O Coordenador da Câmara Temática, Sr. Francisco Guerra iniciou a reunião
repassando para os demais participantes da Câmara o encaminhamento proposto pelo
Plenário para o Termo de Compromisso, apresentado na última reunião do Conselho: de
voltar, para discussão na Câmara, a fim de que ele se transforme em uma deliberação que
incorpore as exigências propostas pela Medida Provisória nº 2.186-16 e pelo decreto nº
3.945, ambos de 2001 e siga também as instruções de outras Deliberações do Conselho. São
exigências a serem feitas às instituições, no momento da Autorização de Acesso e de
Remessa do patrimônio Genético, seguindo algumas orientações básicas:
1.Buscar o equilíbrio entre normas bastante rígidas e a flexibilidade total;
2. Aliviar o pesquisador, em termos de custos (burocráticos e/ou econômicos);
3. dar ao termo de Compromisso um caráter mais parecido ao de um formulário, como os
do IBAMA e do CNPq, para situações semelhantes.
O Plenário manifestou outras preocupações, tais como com clareza dos Relatórios
exigidos pela Medida Provisória; assegurar que instituições/pesquisadores estrangeiros irão
adequar-se às regras propostas; e esclarecer o que fazer com projetos que envolvem mais de
uma instituição.
Outro encaminhamento do Plenário foi o de avançar na realização da consulta
prévia, junto à comunidade acadêmica sobre como tornar viável a Anuência Prévia para
pesquisar em áreas particulares, conforme requerido pela Medida Provisória.
Assim, conforme entendimentos prévios entre o Coordenador da Câmara, os
representantes de CNPq e do IBAMA trouxeram os Modelos de formulários semelhantes
que estes órgãos exigem. Foi o que serviu de base para a discussão da Câmara. Chegou-se a
um Modelo que será formatado pela Secretaria-Executiva e distribuído previamente aos
participantes desta Câmara, para que torne a próxima reunião mais eficiente, já que a

disposição é que este documento seja apresentado na próxima Reunião Ordinária do
Conselho, em 26-9.
Outro tema que estava na pauta, a discussão sobre o escopo do acesso ao patrimônio
genético, foi brevemente abordado e acordado que os representantes do CNPq e do IBAMA
farão o exercício que Cristina Azevedo fez com os processos que já chegaram ao Conselho,
de definir quando ocorreu acesso ou não. E trarão para a próxima reunião que ficou
marcada para o dia 13-9, às 9:30h.

