
 

Carta de Posicionamento  

 

Referente à Circular: “Avaliação para extinção, adequação ou fusão de colegiados” 

Diante da divulgação de Ofício Circular n º 1/2019/CC/PR encaminhado pelo Ministro da Casa 

Civil, Onyx Lorenzoni, ao Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, referente à “Avaliação para extinção, 

adequação ou fusão de colegiados”, gostaríamos de expressar nossa preocupação, uma vez que o 

conteúdo do mesmo sugere alterações em pautas e instâncias estratégicas às atividade de conservação e 

restauração ecológica.  Tal perspectiva traz enorme prejuízos a iniciativas ambientais em andamento no 

país, além de colocar em risco a participação democrática na tomada de decisão.  

No documento estão relacionadas diversas instâncias de governança para temas centrais na área 

ambiental, dentre estas, o CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAVEG – Conselho 

Nacional para a Recuperação da Vegetação Nativa e o PLANAVEG - Plano Nacional de Recuperação da 

Vegetação Nativa. Tais comissões e colegiados tornam mais transparentes, eficientes e assertivas as ações 

e decisões do Governo, ao complementarem e suportarem tecnicamente suas políticas públicas. A 

manutenção dos colegiados pode garantir a qualidade técnica e agilidade na tomada de decisões e 

implementação de ações, frente à necessidade de enxugar a estrutura organizacional do Governo. Desta 

forma, reforçamos o papel estratégico do CONAMA, órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Na área de Restauração Florestal, o CONAVEG é a comissão que trata da Política Nacional sobre 

a Recuperação Nativa, com base no seu plano, o PLANAVEG. Os membros do PACTO tiveram profundo 

envolvimento na elaboração do plano e na efetivação do mesmo em política nacional, fazendo ainda a 

articulação para sua implementação e funcionamento por meio da CONAVEG, onde temos representação 

e forte atuação. A PROVEG visa criar as bases para articular, integrar e promover políticas, programas e 

ações indutoras da recuperação de florestas e demais formas de vegetação nativa. A extinção destes 

mecanismos e fóruns implicaria em perdas de recursos e esforços para colocar em prática a agenda 

positiva da restauração, capaz de gerar ainda benefícios econômicos e sociais para o país. 

Não menos importantes são os outros órgãos listados no ofício supracitado. Todas essas 

instâncias colegiadas proporcionam a elaboração de políticas públicas e consensos, definidos pela 

participação dos vários atores envolvidos nos temas ambientais, numa perspectiva democrática, que leva 

em conta os diversos interesses, não apenas de preservação, mas de uso econômico baseado em práticas 

sustentáveis e seguras para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e saudável 

para as gerações futuras. Ressaltamos que estes fóruns são conquistas da sociedade no processo de 

tomada de decisão de assuntos estratégicos relacionados ao meio ambiente e que suas supressões ou 

extinções representam retrocessos para a boa governança, bem como para os efetivos resultados de 

iniciativas de proteção e conservação do meio ambiente, com prejuízo para todos.  
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