Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes
participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de
Planejamento, Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa,
Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinsky (Diretor da Diretoria de
Criação e Manejo de UCs), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Carlos Vitor Bezerra (Procurador
Chefe PFE/ICMBio), Gustavo Rodrigues (Coordenador Geral de Planejamento), Flávio Baran
(Coordenador de Planejamento), Bruna Tonani (Coordenação de Planejamento), Erika Pinto
(Coordenadora Geral de Gestão Socioambiental) e Daniel Penteado (Coordenadora .

Pauta:
1. Apresentação do novo Sistema Online de Gestão Estratégica do ICMBio
2. Sobreposição da Reserva Biológica do Guaporé e o Território Quilombola da
Comunidade Santo Antônio: proposta de desafetação acordada no âmbito da
Câmara de Conciliação;
3. Critérios para alocação de DAS
4. Apresentação da atual situação dos projetos de sistemas informatizados; e
5. Informes
Deliberações:
1. Apresentação do novo Sistema de Gestão Estratégica do ICMBio
O Senhor Gustavo Rodrigues iniciou contextualizando os presentes sobre o antigo
método utilizado, por meio de planilhas, absolutamente passível de falhas e de difícil
sistematização, sendo verificada por ocasião da importação de dados pela Central de
Resultados, que apresentaram muita inconsistência. Considerando a tentativa de
implantar o E-Car sem êxito, a NEXUCS cedeu para o ICMBio o código fonte do
sistema utilizado por eles para monitoramento do planejamento. Dois programadores
foram contratados com a incumbência e customizar o sistema para as necessidades do
Instituto e a versão teste encontra-se pronta para lançamento.
Seguiu apresentando as características do Sistema de Gestão Estratégica, ressaltando
que se trata de sistema online de monitoramento de resultados institucionais e cadastro
de demandas, portanto acessível via internet a todos no ICMBio, o que assegura
transparência à gestão estratégica. Ademais, permite diferentes perfis de acesso; e é
possível de ser integrado aos outros sistemas em desenvolvimento.

Sobre as funcionalidades do sistema, enfatizou que além de monitorar os resultados,
permite negociação de metas diretamente entre coordenações-gerais e unidades
descentralizadas e o cadastro de demandas das unidades.
Encerrou falando sobre o fluxo de informação entre as Unidades descentralizadas, as
Coordenações Regionais e as Coordenações-gerais de macroprocessos, Diretorias e
Presidência, que poderão ter acesso à informação consolidada na forma de relatórios.
Dadas as discussões e feitas as sugestões de ajustes de apresentação do sistema, o
Comitê Gestor aprovou os seguintes encaminhamentos: 1) o Sistema Integrado de
Gestão Estratégica será lançado já em dezembro para testes e familiarização de uso
pelas unidades descentralizadas e sede, de modo a garantir o giro do PDCA. A partir
de janeiro de 2012, o monitoramento dos resultados em sua totalidade e o cadastro de
demandas se dará por meio do sistema; 2) o recebimento de demandas estará
condicionado ao cadastro de resultados da unidade. Dessa forma, as Unidades que
não mantiverem seus indicadores atualizados, ficarão impossibilitadas de lançar novas
demandas.
2. Sobreposição da Reserva Biológica do Guaporé e o Território Quilombola da
Comunidade Santo Antônio: proposta de desafetação acordada no âmbito da
Câmara de Conciliação.
O Senhor Paulo Maier iniciou a apresentação falando do histórico de Relatório Técnico
de Identificação e Delimitação (RTID) do INCRA que ignora a sobreposição do território
quilombola da Comunidade Santo Antônio à Reserva Biológica de Guaporé - Unidade
de Conservação de Proteção Integral, e falou das contestações apresentadas pelo
GSI-PR, SPU e IBAMA à época.
Seguiu apresentando proposta de conciliação defendida em 2009 na Câmara de
Conciliação da Administração Federal. Para a Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial, a contestação do ICMBio ao RTID/INCRA: apontava a
necessidade de novos estudos; e “reconhecia” a ocupação na “Ilha de Santo
Antônio” (ou terra firme). Embora a proposta de desafetação da “Ilha de Terra Firme”
(aprox. 3500ha) tenha sido aprovada pelo Comitê Gestor em 2009, a CCAF/AGU não
conciliou e recomendou decisão no âmbito da Casa Civil.
Em julho/2011 os trabalhos foram retomados, e no mesmo mês houve Audiência
Pública da CCAF na Comunidade Santo Antônio. A Comunidade apresentou na
Câmara uma contraproposta definindo que o território fosse da Ilha de Terra Firme
mais extensão até “Colocação Três Casas” e “Zé Preto”.
Depois de vistoria da área após a audiência (CCAF, ICMBio, INCRA, GSI, lideranças
comunitárias) e diligência complementar (ICMBio, INCRA e Comunidade) para
checagem das coordenadas da área proposta, em novembro deste ano foi apresentado
Relatório da atividade e mapa demonstrativo sugerindo que a divisão ocorra da
seguinte forma:
-Área resultante: 7.209,49ha.
-Área da Reserva Biológica: 615.771,55ha
Os membros do Comitê Gestor do ICMBio se manifestam favoravelmente à proposta a
ser submetida à Câmara de Conciliação no próximo dia 07 de dezembro de 2011 para

elaboração e assinatura de Termo de Conciliação pelos Presidentes e AGU com vistas
a subsidiar a elaboração e encaminhamento de minuta de Projeto de Lei.
3. Critérios para alocação de DAS
Pauta transferida para a próxima reunião do Comitê Gestor.
4. Apresentação da atual situação dos projetos de sistemas informatizados; e
Pauta transferida para a próxima reunião do Comitê Gestor.

