MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
SCEN Trecho 2, Diretoria-Geral, - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70818-900
Telefone: (61) 2028-7149

ATA DE REUNIÃO
Ata da 2ª (Segunda) Reunião do Conselho Diretor do Serviço Florestal Brasileiro no ano de 2019.
Aos dezessete dias de dois mil e dezenove, às dezessete horas e trinta minutos, no Gabinete do DiretorGeral do Serviço Florestal Brasileiro, localizado no SCEN, Trecho 2, Ed. Sede, Brasília – DF, o Conselho
Diretor reuniu-se por solicitação do Diretor-Geral, Valdir Cola o, para deliberar sobre assuntos
constantes no Ato de Convocação, previamente distribuído aos Diretores. Compareceram a Diretora de
Cadastro e Fomento Florestal, Jaine Ariély Cubas Davet, o Diretor de Concessão Florestal e
Monitoramento Subs tuto, José Humberto Chaves, o Diretor de Pesquisa e Informações Florestais,
Joberto Veloso de Freitas, a Diretora de Administração e Finanças, Cláudia Pereira Cunha. Item I Informes Gerais: O Diretor de Concessão Florestal e Monitoramento Subs tuto, informou que aconteceu
a 1ª audiência pública no Amapá e que par ciparam 120 (cento e vinte pessoas). Solicitou uma outra
reunião do Conselho Diretor para tratar da aprovação de Resolução para alteração de indicador ﬂorestal
com vistas a diminuir os entraves nos contratos de concessão ﬂorestal. O Diretor-Geral, informou que
par cipou de reunião no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que tratou do
"Programa MAPA integro", programa este que aborda a polí ca de integridade dentro MAPA.
Informou ainda, que o Corregedor do MAPA solicitou reunião para discu r essa temá ca no âmbito do
Serviço Florestal Brasileiro (SFB). O Diretor-Geral, pediu para que os Diretores divulguem no site do SFB
suas agendas diárias, com seus respec vos compromissos oﬁcias, visando o cumprimento da legislação
que trata da divulgação da agenda das autoridades que possuam DAS 5 ou maior. Item II Con ngenciamento: A Diretora de Administração e Finanças, informou da redução da dotação
orçamentária 2019 foi de R$ 40.000.000,00 para R$ 24.000.000,00 para execução no siaﬁ. Informou que
haverá reunião no MAPA e que talvez consigam descon ngenciar se for demonstrada a
execução/capacidade de execução do SFB. Informou que o valor para 2020 será R$ 33.000.000,00, valor
menor que o ano anterior o poderá causar a paralisação dos projetos do SFB. Com isso o SFB precisa
demonstrar a capacidade de execução e que necessita de pelo menos R$ 100.000.000,00. Falou que
amanhã (18/06/2019) é o prazo ﬁnal para lançar os dados do PLOA e sugeriu a redução do número
de ações de 10 para 3 (CAR/CONCESSÕES/MANEJO; INVETÁRIO e ADMINISTRATIVO). O Conselho aprovou
a redução das ações e ﬁcou de deﬁnir os nomes dos programas às propostas de ações. A Diretora, falou
que com essa decisão haverá a facilidade de gestão. Item III - Assuntos Administra vos: A Diretora de
Administração e Finanças, informou da possível mudança de endereço do SFB, para o Bloco "C" da
Esplanada dos Ministérios, tendo em vista que o Ibama solicitou o espaço que atualmente o SFB ocupa. A
Diretora, falou ainda que a princípio o Laboratório de Produtos Florestais (LPF) e a área de Tecnologia da
Informação do SFB ﬁcarão onde estão atualmente por serem setores que possuem estruturas mais
complexas. Informou que o SFB que foi devolvido ao Ibama o prédio da 506 norte que havia sido cedido
ao SFB. Falou que na próxima segunda-feira (24/06/2019) os novos crachás chegarão para os servidores.
Falou o registro de frequência dos servidores do SFB con nuará sendo feito por meio de folha de ponto e
que breve o Ministério da Economia fará uma contratação que abarcará todos os Ministérios com relação
a ponto eletrônico. Informou da necessidade de norma zação do horário de expediente do SFB e ﬁcou
deliberado que o horário de funcionamento do SFB será compreendido entre 8:00 e 19:00, sendo que o

horário máximo de entrada no Órgão pelos servidores será até às 9:00. Comunicou que hoje o SFB possui
10 (dez) contratos de telefonia e que a instalação do sistema VOIP passará para um único contrato
economizando assim em torno de R$ 900.000,00 (novecentos mil). Anunciou a transferência dos
servidores das Unidades Regionais do SFB para o Ministério da Defesa, ICMBio e MAPA Natal, o que trará
uma economia para SFB, uma vez que os contratos administra vos serão rescindidos. A Diretora,
informou que a Corregedoria do MAPA solicitou a informação sobre os consultores que hoje trabalham
no SFB. Foi informado que alguns consultores contratualmente podem ﬁcar alocados nas dependências
do SFB. Os Diretores ﬁcaram de veriﬁcar a situação dos consultores e informar a Chefe de Gabinete do
Diretor-Geral para reunião com a Corregedoria do MAPA. O Diretor-Geral, informou que a Ministra do
MAPA estará na abertura do XXV Congresso Mundial da IUFRO, que ocorrerá de 29/09/2019 a
05/10/2019, em Curi ba. Solicitou que os Diretores mapeiem as inicia vas que o SFB pode apresentar no
congresso com vistas a mostrar o trabalho que o SFB faz e informou que se for preciso contratrar uma
pessoa especíﬁca para dar visibilidade ao SFB no Congresso que se contrate. Diretora de Cadastro e
Fomento Florestal, ﬁcou de veriﬁcar a possibilidade de contratação de um proﬁssional por meio de
projeto. A Diretora, informou ainda que haverá o encontro CAR, entre os dias 04 e 07/07/2019 e que o
IUFRO poderá ser divulgado no evento uma vez que a Ministra do MAPA e várias autoridades
par ciparão. O Diretor-Geral, Valdir Cola o, encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada
mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e para constar, eu, Ta ane Ioly Canton Souza (assinado
eletronicamente), Coordenadora da Coordenação de Apoio do Gabinete do Diretor-Geral, do Serviço
Florestal Brasileiro, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada pelos Diretores.
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Documento assinado eletronicamente por Ta ane Ioly Canton Souza, Coordenador (a), em
28/06/2019, às 10:31, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539 do
Planalto, na Portaria nº 143 de 28 de dezembro de 2017 do Serviço Florestal Brasileiro e na Portaria
nº 36, de 14 de março de 2017 do Ministério do Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Claudia Pereira Cunha, Diretora de Administração e
Finanças, em 28/06/2019, às 10:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
Decreto nº 8.539 do Planalto, na Portaria nº 143 de 28 de dezembro de 2017 do Serviço Florestal
Brasileiro e na Portaria nº 36, de 14 de março de 2017 do Ministério do Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Jaine Ariély Cubas Davet, Diretora de Cadastro e
Fomento Florestal, em 28/06/2019, às 15:51, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no Decreto nº 8.539 do Planalto, na Portaria nº 143 de 28 de dezembro de 2017 do Serviço Florestal
Brasileiro e na Portaria nº 36, de 14 de março de 2017 do Ministério do Meio Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Joberto Veloso de Freitas, Diretor de Pesquisa e
Informação Florestal, em 01/07/2019, às 09:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com

fundamento no Decreto nº 8.539 do Planalto, na Portaria nº 143 de 28 de dezembro de 2017 do
Serviço Florestal Brasileiro e na Portaria nº 36, de 14 de março de 2017 do Ministério do Meio
Ambiente
Documento assinado eletronicamente por Valdir Cola o, Diretor-Geral, em 01/07/2019, às 16:57,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 8.539 do Planalto, na Portaria nº
143 de 28 de dezembro de 2017 do Serviço Florestal Brasileiro e na Portaria nº 36, de 14 de março de
2017 do Ministério do Meio Ambiente
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ﬂorestal.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0071348 e
o código CRC 952E30B9.
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