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Reunião do Fórum Técnico
AJUDA MEMÓRIA
19 e 20 de setembro de 2011
Introdução
1. Nos dias 19 e 20 de setembro de 2011, foi realizada a reunião do Fórum Técnico
(FT) do Programa Arpa – Fase II. A reunião teve por objetivo apresentar e discutir
os seguintes temas: (a) recebimento de novas propostas de apoio pelo Arpa para a
criação e consolidação de UCs; (b) atualização dos dados da Ferramenta de
Avaliação de Unidades de Conservação (FAUC) e (c) Planejamento Operativo
2012-2013. As principais considerações e recomendações do FT foram registradas
nesta ajuda memória.
2. As principais recomendações do FT sobre a segunda fase do Arpa serão
encaminhadas ao Comitê do Programa (CP) Arpa na sua próxima reunião em 21 e
22 de setembro de 2011.
3. A reunião contou com a participação de: Ana Lúcia Tejima (Arpa-ICMBio), Ana
Margarida M. Coelho (SEMA-MT), Gino Machado de Oliveira (Naturatins-TO),
Keliane da Cruz Castro (SEMA-AP), Luiz Claudio Fernandes (SEDAM-RO),
Marcelo Cavallini (CCUC – ICMBio), Marcelo R. Kinouchi (ICMBio), Maria Gardene
P. Trajano (FEMARH – RR), Patrícia Farina (Arpa-ICMBio), Paulo Sérgio Altieri
(DIAP – SEMA – PA), Sérgio Gonçalves (CEUC-AM), Vandir Rodrigues da Cruz
(ICMBio-DIREP), Yassodhara M. Brandão de Araújo (SEMA-MA), Marisete Catapan
(WWF-Brasil), Mary Teixeira (Funbio), Trajano Quinhões, Carla Navarro, Rosiane
Pinto e Marco Bueno (UCP-Arpa). A lista de presença está anexa a esta ajudamemória.
4. A UCP agradece pela participação e pelo empenho dos participantes.
Apresentações
5. As seguintes apresentações, seguidas por debates e questionamentos, foram
realizadas: a negociação da segunda fase do Arpa (UCP), a seleção de novas
propostas de apoio à criação e consolidação de UCs pelo Arpa II (UCP), o apoio à
consolidação de UCs já participantes do Arpa (UCP), a atualização da FAUC
Efetividade (UCP), a proposta de implementação de UCs com modulares (GiZ), a
situação de consolidação das UCs e a estratégia de acesso das UCs consolidadas
ao FAP (UCP) e a criação de UCs pelo governo federal e estados (ICMBio).
6. A UCP informou que os dados do SisArpa já estão disponíveis para consulta
pública, incluindo a geração de alguns relatórios gerenciais.
Recomendações
7. Em relação ao tema criação e consolidação de UCs, os participantes fizeram as
seguintes recomendações:
(a) que o governo federal elabore uma estratégia integrada com os governos
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estaduais para a captação de recursos para serem investidos na gestão e
manutenção de UCs em caráter permanente;
(b) que o Arpa realize um evento sobre o Arpa II que reúna os gestores de UCs,
motivando-os, demonstrando os avanços do Programa, seu novo planejamento
para o biênio 2012-2013 e as reais perspectivas para as UCs apoiadas;
8. Em relação ao tema Ferramenta de Avaliação de Unidades de Conservação
(FAUC), os participantes fizeram as seguintes recomendações:
(a) incluir no PEP, com dados migrados do Cérebro, uma coluna sobre os valores
já executados em cada UC ao lado da coluna “Teto”;
(b) elaborar o tutorial do SisArpa, de forma a simplificar, esclarecer e tornar mais
objetivas todas as etapas de preenchimento da ferramenta;
9. Em relação ao Planejamento Operativo 2012-2013, os participantes fizeram as
seguintes recomendações:
(a) que a UCP envie aos pontos focais o cronograma de elaboração do PO, com
uma contextualização da segunda fase do Arpa. Na mesma comunicação deve ser
incluída a formalização do pedido de preenchimento do PEP e as informações da
FAUC relativas aos indicadores de contexto.
10. As demais recomendações foram também feitas:
(a) que o Cérebro 2.0 disponha e disponibilize aos órgãos gestores todas as
informações sobre a execução físico-financeira dos recursos do Arpa I, detalhadas
por UCs, projetos, subprojetos, atividades e insumos;
(b) a UCP deve ser a gestora do MelhorArpa;
(c) que a reunião do Funbio com os pontos focais do ICMBio para tratar dos
procedimentos operacionais do Arpa inclua os pontos focais dos demais órgãos
gestores;
(d) que a reunião do Funbio de apresentação do Cérebro 2.0 com a Comissão de
Gestores inclua os pontos focais dos órgãos gestores;
(e) que a UCP promova a revisão dos marcos-referenciais para consolidação nos
graus I e II e de suas estimativas de custos, envolvendo os órgãos gestores.
11. O FT aprovou esta ajuda-memória, concluindo a reunião.
Brasília, 20 de setembro de 2011
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