Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com
os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora da
DIPLAN), Osnil Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Fernando Dal’Ava (Diretor
Substituto da DIBIO), Iolita Bampi (Diretora Substituta da DIREP), Pedro Eymard
(Chefe de Gabinete), Cláudia Camurça (Coordenadora da ASCOM), Daniel Otaviano
(PFE), Gustavo Rodrigues (Coordenador Geral da CGPLAN), Wajdi Mishimish
(Assessor da DIPLAN), Helena Machado (Coordenadora Substituta da CGGP) e Tânia
Souza (Assessoria da Presidência) .
Pauta:
1 - Informe da Reunião de Coordenação;
2 - Apresentação da CTI;
3 - Estratégia para inserção de procedimentos de gestão de conflitos no ICMBio;
1. 4 - Apresentação de projetos do sistema informatizado;
2. 5 - Informações gerenciais; e
3. 6 - Informes
Deliberações:
1 - Informe da Reunião de Coordenação
O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou da reunião de Coordenação
ontem, 22.02.2011, no Ministério do Meio Ambiente - MMA , onde foi informado que o
Ministério está organizando uma área de projetos internacionais e estruturando suas
Secretarias.
2 - Apresentação da CTI
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com o senhor Carlos Lacerda,
Coordenador da CTI, e Marco Túlio, Analista em Tecnologia da Informação da CTI,
apresentaram os processos executados pela Coordenação, tais como: Gestão de
contratos; Serviços de suporte e Aquisição e Planejamento. Foram apresentados,
ainda, os projetos em desenvolvimento, citando: Sistemas, dependências entre
sistemas, prazos e escopo e características dos sistemas, conforme imagem abaixo:
Foram apresentadas as funcionalidades do SIUC que estão sendo absorvidas pelos
projetos em andamento. Finalizando, a CTI informou que está conduzindo trabalho
para definir a política de administração das informações Geoespaciais.
Havida as discussões e ouvidas as sugestões ficou acordado que deverá ser discutido
com o Comitê de TI a inserção dos Plano de Manejo e SIUC, ainda não contempladas
nos projetos de desenvolvimento de sistemas.
3 - Estratégia para inserção de procedimentos de gestão de conflitos no ICMBio

A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com a Senhora Helena Machado,
Coordenadora Substituta da CGGP, apresentaram proposta de trabalho em parceria
com GIZ Cooperação Técnica Alemã, empresa pública de direito privado, no tocante à
proposta de elaboração de estratégia de definição de tratamento de conflitos de temas
sensíveis e rebatimento nos cursos de capacitação voltados para a Gestão de Conflitos
no âmbito deste ICMBio.
Ouvidas as sugestões propostas, o Conselho Diretor concordou com o que foi
apresentado, sugerindo apenas que a proposta seja focada em temas recorrentes na
gestão de conflitos voltados para o sistema federal de Unidades de Conservação. A
Diplan realizará juntamente com a Diusp proposta a ser apresentada ao Conselho.
4 - Apresentação de projetos do sistema informatizado;
(item duplicado na pauta, estando contemplado no item 02 da pauta).
5 - Informações gerenciais
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com o Assessor da DIPLAN, Wajdi
Mishmish e o Coordenador Geral da CGPLAN, Gustavo Rodrigues, apresentaram
proposta concernente as informações gerencias relativas a este Instituto, voltadas
para atender aos indicadores monitorados pelo Gabinete da Presidência, de forma
emergencial, até que toda Plataforma de TI esteja em pleno funcionamento e à
disposição de todos os interessados.
Nesse sentido, ficou acordado que haverá uma reunião hoje, 23 de fevereiro de 2011,
às 15h, com o Comitê de TI para decidir a modelagem, o tempo que será necessário
para execução dessa ferramenta e a data para inicio de uso. Após essas definições, a
Senhora Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, apresentará o formato trabalhado pelo
referido Comitê com vistas à aprovação do Conselho Diretor.
6 – Informes
O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou que, em continuidade à
reunião do dia 07 de fevereiro de 2011, o Senhor Francisco Gaetani, Secretário
Executivo do MMA, retornará a este Instituto no dia 28 de fevereiro de 2011, às 14h,
para a conclusão das apresentações sobre o Instituto Chico Mendes.
A Senhora Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou que proporá uma consulta
aos servidores do ICMBio, no sentido de selecionar curriculum para gerir as Unidades
de Conservação que atualmente não possuem gestores.
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, informou que as Reuniões do Conselho
Diretor do ICMBio passarão, a partir do dia 16.03.2011, das terças-feiras para às
quartas-feiras, às 10h, em função da reunião de Coordenação no MMA.
A Senhora Iolita Bampi, informou da nomeação do servidor Ernesto Bastos Viveiros de
Castro para ocupar o cargo de Coordenador Geral de Visitação em Unidades de
Conservação –DIREP.

