Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor
Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 11h18, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Carlos Vitor Andrade Bezerra (ProcuradorChefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio), Gustavo Costa
Rodrigues (Diretor Substituto da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
- DIPLAN), Marcelo Marcelino de Oliveira (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação
e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO), Pedro de Castro da Cunha e Menezes
(Diretor da Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN),
João Arnaldo Novaes Júnior (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial em Unidades de Conservação - DISAT), Maria Iolita Bampi
(Chefe de Gabinete) e Daniel Guimarães Bolsonaro Penteado (Analista Ambiental da
Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de
Conservação – DISAT).
Pauta:
1. Apresentação do novo Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação

Territorial em Unidades de Conservação – DISAT.
2. Limite orçamentário 2012 (DIBIO), apresentado pelos Senhores Marcelo

Marcelino de Oliveira e Gustavo Costa Rodrigues.
3. Procedimentos e prazos (apresentado pela Senhora Maria Iolita Bampi).

Deliberações:
1. Apresentação do novo Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação

Territorial em Unidades de Conservação – DISAT.
O Senhor Presidente deu boas-vindas ao Senhor João Arnaldo Novaes Júnior, servidor
do quadro do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio),
recentemente nomeado Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação
Territorial em Unidades de Conservação – DISAT, por meio da Portaria Nº 539, de 14
de junho de 2012, publicada no Diário Oficial da União Nº 115, de 15 de junho de 2012,
Seção 2, página 2.
O recém-integrante do Comitê Gestor do ICMBio agradeceu a receptividade dos
colegas da Sede e ressaltou que o suporte recebido nessa fase de adaptação ao novo
ambiente de trabalho tem sido uma experiência muito positiva, ensejando-lhe a
oportunidade de conhecer, mais rápido e detalhadamente, os assuntos que são
conduzidos pela DISAT.
Com vistas a contextualizar o Senhor João Arnaldo a respeito das agendas de trabalho
do ICMBio, em curso, foi sugerido que cada Diretor providencie uma apresentação de

sua respectiva área, detalhando atribuições, planos de execução definidos para o atual
exercício e outros assuntos relevantes.
2. Limite orçamentário 2012 (DIBIO), apresentado pelos Senhores Marcelo

Marcelino de Oliveira e Gustavo Costa Rodrigues.
O Senhor Marcelo Marcelino explicou que os recursos destinados, em 2012, para a
execução das principais ações finalísticas da DIBIO, quais sejam: (i) avaliação das espécies ameaçadas de extinção, (ii) planos de ação nacionais (PANs) para a conserva ção destas espécies ou do patrimônio espeleológico e espécies dependentes de conservação e (iii) fomento à pesquisa em unidades de conservação federais corresponderam, somente, a 30% do montante disponibilizado em 2011, em função do corte na Lei
nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012 (estima a receita e fixa a despesa da União para o
exercício financeiro de 2012). Ele ressaltou que esta significativa redução na dotação
orçamentária autorizada para o ICMBio inviabiliza a Diretoria prosseguir no cumprimento de sua agenda finalística, conforme foi planejado.
Para tentar melhorar a atual situação de insuficiência orçamentária do Instituto, e con sequentemente da DIBIO, o Senhor Gustavo Rodrigues informou que participou de reunião com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com vistas a expor o problema e negociar solução.
Enquanto se aguarda retorno dessa Secretaria foi sugerida, como alternativa para atender a demanda da citada Diretoria, a promoção de remanejamento interno dos atuais limites orçamentários.
Outra iniciativa indicada referiu-se à negociação de recursos, junto à Secretaria de Biodiversidade e Florestas (SBF) do Ministério do Meio Ambiente, para a revisão da lista
de espécies ameaçadas de extinção, uma vez que os resultados desta ação serão repassados para a mencionada Secretaria.
3. Procedimentos e prazos (apresentado pela Senhora Maria Iolita Bampi).

Para abordar esse assunto, a Senhora Chefe de Gabinete lembrou que, no ano
passado, em decorrência da realização de uma reunião com todos os Chefes de
Gabinete dos órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi
encaminhada, para conhecimento das Diretorias do ICMBio, cópia do Ofício Circular
GM Nº 08/2011, que trata sobre a uniformização de rotinas do Gabinete da Ministra,
bem como disponibilizado o seu acesso na página da intranet do Instituto.
Embora as orientações contidas nesse documento sejam basicamente as mesmas
informadas no Manual de Gestão Documental, publicado pelo ICMBio, em 2010, com
vistas a padronizar os procedimentos de elaboração, tramitação e destinação de
documentos, foi solicitada a compreensão dos Senhores Diretores no sentido de
necessariamente observarem o disposto no citado Ofício Circular, quando se tratar de
elaboração de notas técnicas que acompanham os documentos remetidos para o
MMA.
Foi também recomendado que esses documentos sejam enviados para o Gabinete da
Presidência do ICMBio, pelos próprios Diretores, salvo situações emergenciais.

Ainda com relação à elaboração de notas técnicas foi comentado que se pretende
ajustar o conteúdo do mencionado Manual, de maneira que este apresente a mesma
orientação do Ofício Circular.
Quanto aos documentos com prazos para resposta foi enfatizada a necessidade de
cada Diretor verificar, no âmbito de sua respectiva área, a forma possível para
monitorar a tramitação interna destes documentos e, assim, evitar atrasos no
encaminhamento das respostas requisitas ao ICMBio.

