Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h10, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Silvana Canuto Medeiros (Diretora da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN), Marcelo Marcelino de
Oliveira (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade - DIBIO), João Arnaldo Novaes Júnior (Diretor da Diretoria de Ações
Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação - DISAT),
Pedro de Castro da Cunha e Menezes (Diretor da Diretoria de Criação e Manejo de
Unidades de Conservação - DIMAN), Carlos Vitor Andrade Bezerra (Procurador Chefe
Nacional da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio), Maria Iolita Bampi
(Chefe de Gabinete), Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (Coordenador Geral de
Proteção – CGPRO/DIMAN).
Pauta:
1. Gravações das Reuniões do Comitê Gestor;
2. Mudança de Sede da Reserva Biológica Gurupi, de Açailândia para Imperatriz
(DIPLAN);
3. Instrução Normativa Conversão de Multas (DIMAN); e
4. Informes:
4.1 Planejamento Estratégico 2013 (DIPLAN);
4.2 Proposta Estrutura ICMBio;
4.3 Semana da Saúde; e
4.4 Reunião CR7 Porto Seguro

Deliberações:
1. Gravações das Reuniões do Comitê Gestor
A reunião foi iniciada com as considerações da Senhora Chefe de Gabinete, Maria Iolita
Bampi, destacando que o assunto já havia sido pauta de reunião anterior, porém, sem
deliberação.
A decisão, após cada um dos presentes expressarem sua opinião, foi no sentido de
suspender as gravações das Reuniões. Assim, ficou decidido que o atual formato de
elaboração das memórias será alterado. Portanto, a partir desta data, cada
proponente encaminhará uma ementa sobre a sua pauta antes das reuniões. Caberá à
responsável pela elaboração da memória, anotar apenas a decisão do Comitê. A
contextualização fará parte da ementa.
2. Mudança de Sede da Reserva Biológica Gurupi, de Açailândia para Imperatriz
Avaliou-se o fato da atual sede encontrar-se em local inadequado, margeando a BR,
comprometendo principalmente as questões de segurança da equipe, sendo que a
permanência naquele local tem gerado desconforto e instabilidade emocional aos
servidores. O Coordenador Geral de Proteção, Paulo Carneiro, ponderou que não
haveria prejuízo do ponto de vista do acesso à Unidade. O Diretor Pedro Menezes
levantou a questão dos custos que a mudança implicaria, o que foi esclarecido pela
Diretora Silvana Canuto que seria apenas o de ampliar a sede em Imperatriz e não em
gerar novos contratos de serviços, pois na cidade existem outras três Unidades
sediadas. Avaliou que compensaria a relação custo/benefício considerando a
segurança dos servidores. O Presidente sugeriu avaliar a possibilidade de utilização de
recursos de Compensação Ambiental para a construção de uma sede, ao exemplo do
NGI Macapá, para abrigar as Unidades de Imperatriz.
Portanto, a mudança da sede para Imperatriz foi aprovada com o principal objetivo de
garantir a segurança da equipe.
3. Instrução Normativa Conversão de Multas (DIMAN)
Foi relatado pelo Coordenador Geral Paulo Carneiro que existem dois pontos
polêmicos sobre o tema. Um deles já teria sido discutido internamente na diretoria
com ajuda da PFE, que é o fato do infrator ter a possibilidade de converter até 40% da
multa recebida, no desenvolvimento de projeto para recuperação da área degradada
mesmo que tenha sido um dano caudado por ele mesmo. Porém, a posição da
Diretoria foi de permanecer com a conversão por entender que o meio ambiente sairia
ganhando já que as áreas degradadas seriam recuperadas. O Procurador Carlos Vitor

mencionou a dificuldade para arrecadar as multas, e considerou que para o meio
ambiente é mais importante ver a área recuperada a ter uma arrecadação pecuniária
que nem seria convertida em recurso orçamentário direto para a Instituição. Contudo,
concordaram com a necessidade de que os projetos aceitos para a conversão devam
ser restritos à recuperação de áreas degradadas.
O Diretor João Arnaldo acrescentou que o problema não está centrado no conceito
teórico e sim na demanda operacional para a execução do projeto de recuperação.
Entende que essa demanda erroneamente ficaria com o já sobrecarregado gestor da
unidade. E esse ponto, o Coordenador Geral Paulo Carneiro, entende ser o segundo
polêmico da questão. Durante as discussões prevaleceu a idéia de que a equipe da
unidade ficaria responsável por acompanhar projetos de pequena complexidade
enquanto os de maior complexidade passariam para monitoramento das
Coordenações Regionais. Porém, a obrigação de apresentar o projeto é do infrator que
deve buscar apoio de profissionais capacitados para apresentar o projeto sendo o
ICMBio responsável por sua aprovação.
A IN de Conversão de Multas ficou previamente aprovada. Porém, o Coordenador
Paulo Carneiro encaminhará minuta para apreciação final do comitê.
4. Informes:
O Presidente falou sobre as questões que envolvem o Parque Nacional Montanhas do
Tumucumaque. Referiu-se à missão demandada pela Ministra de apresentar um plano
de desenvolvimento para o Parque envolvendo os cinco municípios do entorno, com
projetos que venham a torná-lo um vetor de desenvolvimento, um ativo ambiental.
Solicitou sugestões para apresentar em reunião a ser agendada com o Senhor
Governador do Amapá num futuro próximo.
A Senhora Diretora da DIPLAN informou que pelo quarto ano consecutivo estão
acontecendo as atividades da Semana de Saúde nos dias 10 e 11 de novembro.
Mencionou que neste ano, além das atividades costumeiras como aferição de pressão,
massagens, palestras e outros sobre o tema Esportes, estão cogitando a possibilidade
de desenvolver para as próximas edições do evento, algo além dessas atividades, que
seria nos moldes das Olimpíadas Esportivas realizadas anualmente pelo TCU, que neste
ano foram inclusive realizadas no Parque Nacional do Iguaçu.
Continuando, a Diretora informou que é necessário preparar contribuições para a
mensagem Presidencial de final de ano e ainda que a COPLAN/DIPLAN entraria em
contato com as assessorias das diretorias para consolidar as contribuições do ICMBio
que serão encaminhadas ao MMA.

Sobre a proposta de estrutura de cargos do ICMBio, informou que os dados foram
revisados pela DIPLAN e apresentados ao Ministério do Planejamento em reunião com
o acompanhamento do Ministério do Meio Ambiente, tendo sido bem recebida pelos
representantes do MPOG. Foi acordado que o ICMBio encaminharia planilha com
devidas justificativas para os cargos de cada área. Portanto cada diretoria deve
discorrer quanto a necessidade de cada um dos cargos o mais breve, objetivando
compilar dados e encaminhar ao MMA para elaboração de Aviso Ministerial conjunto
IBAMA/ICMBio.
Informou ainda que o Coordenador da CR7 em Porto Seguro enviará email convidando
Diretores, Presidente e outros que entenderem pertinentes, para acompanhar reunião
a fim de definir diretrizes e consolidar a gestão colegiada no âmbito da CR7, bem como
apresentar proposta inovadora envolvendo parceria com a Conservação Internacional
– CI, representando um novo formato de planejamento e gestão orçamentária em
unidades de conservação.
Ao final o Presidente mencionou sobre a necessidade de realizar debate visando
adequações ao modelo de gestão do ICMBio. Para isso, foi consenso a necessidade de
aprofundar a discussão em nova reunião a ser marcada especificamente sobre o tema
e, de preferência, com a presença da equipe NEXUS.
Considerando o horário de encerramento da reunião, foi retirado de pauta informes
com o relato sobre a participação do ICMBio na 11ª Conferência das Partes da
Convenção da Diversidade Biológica (COP 11/CDB), realizada no período de 8 à 19 de
outubro de 2012 em Hyderabad, India.

