Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 11h34, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Carlos Vitor Andrade Bezerra (ProcuradorChefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio), Silvana Canuto
Medeiros (Diretora da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN),
Fernando Dal’Ava (Diretor Substituto 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) e Mauro Oliveira
Pires (Analista Ambiental do Gabinete da Presidência).
Pauta:
1.

Metas Institucionais (apresentado pelo Senhor Mauro Pires).

2.
Participação do ICMBio no Congresso Mundial de Conservação, em Jeju,
Coréia do Sul, no período de 6-15 setembro de 2012.
3.
Comemoração de 12 anos do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
4.
Normas e instrumentos para o aperfeiçoamento do ICMBio na execução de
políticas públicas.
5.
Proposta de concurso de remoção interna para o Parque Nacional da
Chapada da Diamantina (BA).
6.

Agenda das reuniões do Comitê Gestor.

7.

Informes.

Florestas Nacionais (Flonas); e
7.2. Reunião com o Ministério de Minas e Energia: mineração na Floresta
Nacional do Crepori.
Deliberações:
1.

Metas Institucionais (apresentado pelo Senhor Mauro Pires).

O Senhor Mauro Pires apresentou a minuta de portaria que fixa as metas
institucionais globais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), relativas ao período de 1º de junho de 2012 a 31 de maio de 2013, para fins
de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental

– GDAEM e Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Executiva e de Suporte
do Meio Ambiente – GTEMA devidas aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal do
ICMBio, com vistas à aprovação do Comitê Gestor, antes de providências referentes à
sua publicação no Diário Oficial da União.
O Senhor Presidente, por sua vez, considerou oportuno o envio da referida
minuta para os endereços eletrônicos dos Diretores, a fim de possibilitar uma última
revisão.
2.
Participação do ICMBio no Congresso Mundial de Conservação, em Jeju,
Coréia do Sul, no período de 6-15 setembro de 2012.
O Senhor Pedro Menezes informou que o Congresso Mundial de Conservação é
realizado de quatro em quatro anos pela União Internacional para Conservação da
Natureza (IUCN) e reúne líderes mundiais de todos os setores, de governos e ONGs
internacionais, acadêmicos e organizações sociais, sendo um lugar importante para
interagir diretamente com os “tomadores de decisão” que influenciam na agenda global
de conservação.
Considerando a magnitude do referido evento foi consenso, entre os
participantes, o entendimento sobre a importância de participação do ICMBio. Para
tanto, ficou acertado que o Senhor Presidente verificará, junto ao MMA, as orientações
acerca deste assunto.
2.1.

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação (VII CBUC).

A pedido do Senhor Presidente foi apresentada uma análise resumida sobre a
importância da participação do ICMBio no Congresso Brasileiro de Unidades de
Conservação (VII CBUC), a ser realizado em Natal/RN, no período de 23 a 27 de
setembro de 2012.
Na sequência, o Comitê ratificou a decisão acertada na reunião datada de 6 de
junho de 2012. Esta se refere à participação de todos os chefes de 60 unidades de
conservação, que são contempladas pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia
(ARPA), e de servidores de outras unidades apoiadas pelo Programa Corredores
Ecológicos da Mata Atlântica.
O Senhor Presidente salientou a importância de incentivar os servidores a
participarem do referido Congresso. Nesse sentido, mas considerando a insuficiência
de recursos para o pagamento de passagens e diárias, foi decidido que aqueles que
quiserem arcar com as suas despesas de participação terão o ponto liberado, desde
que autorizados pela respectiva chefia imediata.
As outras iniciativas aprovadas referiram-se à realização de tratativas para a
montagem de estande do ICMBio em conjunto com a Secretaria de Biodiversidade e
Florestas (SBF) do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e reunião, com a participação
de todos os Coordenadores-Gerais do Instituto, para análise da programação do
Congresso, identificação dos possíveis demais participantes e definição de linha
institucional de atuação.
Na ocasião, o Senhor Pedro Menezes informou que será aproveitado o período
de realização do VII CBUC para o ICMBio comemorar a abertura do Parque Nacional

de Furna Feia, uma vez que este encontra-se localizado no estado do Rio Grande do
Norte, nos municípios de Mossoró e Baraúna.
3.
Comemoração de doze anos do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC).
Para celebrar os doze anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), o Senhor Carlos Vitor informou que a Procuradoria Federal Especializada
(PFE) providenciou a realização de evento comemorativo, no dia 18 de julho de 2012,
no Auditório do ICMBio, contemplando a exposição dos seguintes temas: i - Reflexões
sobre o SNUC; ii - Lei Complementar nº 140/2011 (fixa normas, nos termos dos incisos
III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção
das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição
em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.); iii
-Quilombolas, Indígenas, Populações Tradicionais e as Unidades de Conservação; iv
-Regularização Fundiária das Unidades de Conservação; v - AGU – Carbono Neutro e
vi - Concessões Florestais.
4.
Normas e instrumentos para o aperfeiçoamento do ICMBio na execução
de políticas públicas.
Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da atuação do ICMBio no
encaminhamento de providências referentes às agendas com alguma dificuldade de
ordem jurídica, a Procuradoria Federal Especializada (PFE), a partir das demandas
apresentadas pelas Diretorias, realizou um mapeamento da legislação vigente
(portarias, instruções normativas, entre outros) sobre cada um destes assuntos e
apresentou propostas de medidas estratégicas.
O resultado desse trabalho, conforme explicou o Senhor Carlos Vitor, encontrase consolidado no Processo 02070.001593/2012-75.
Para que seja possível a avaliação e o pronunciamento formal com relação ao
seu conteúdo, foi acordado que o referido Processo deverá ser encaminhado para as
Diretorias.
5.
Proposta de concurso de remoção interna para o Parque Nacional da
Chapada da Diamantina (BA).
Esse assunto serviu como base para o início de uma discussão mais ampla
sobre os procedimentos do ICMBio relativos às indicações para ocupação de cargos
comissionados e remoções de servidores, concluindo-se pela necessidade de tratá-los
separadamente.
Nesse sentido, a Senhora Silvana Canuto se propôs a fazer um mapeamento da
situação atual dos cargos comissionados de unidades descentralizadas do ICMBio
(chefes de unidades de conservação e coordenadores de Centros de Pesquisa e
Conservação), contemplando informações, como: nome do ocupante, nome e
localização da unidade de exercício, especificação do cargo/função gratificada e tempo
de permanência no cargo, para avaliações e decisão de providências, à luz da Portaria
Conjunta Nº 261, de 29 de agosto de 2008 (institui o processo de recrutamento e
seleção de candidatos para o provimento de cargos em comissão destinados aos

chefes dos centros e das unidades de conservação do ICMBio e estabelece o período
de permanência nestes cargos), objetivando posterior apresentação ao Ministério do
Meio Ambiente.
No tocante à remoção interna de servidores foi sugerida a criação de grupo de
trabalho, composto por quatro pessoas, no máximo, para a elaboração de proposta.
Para tanto, o Senhor Fernando Dal’ Ava ficou encarregado de resgatar documentação
sobre este assunto, a fim de subsidiar a implementação do grupo em questão.
6.

Agenda das reuniões do Comitê Gestor.

O Senhor Presidente ponderou a necessidade de melhor aproveitar a
oportunidade das reuniões do Comitê Gestor para tratativas de temas recorrentes ou
complexos para o Instituto (gestão das florestas nacionais, fauna, estratégia nacional,
entre outros), com vistas à discussão de soluções e consequente adoção de
providências.
Para facilitar a eleição desses temas, a Senhora Silvana Canuto se prontificou a
apresentar, para o referido Comitê, um resumo de todos os assuntos considerados
sensíveis e que foram mapeados por ocasião da realização das Oficinas de Gestão
Estratégica do ICMBio – Ciclo 2012, no período de 24 de abril de 2012 a 31 de maio de
2012.
No ensejo dessa discussão foi também considerada pertinente a viabilização de
uma instância de debate e decisão intermediária ao Comitê Gestor, que contemple a
participação do quadro de coordenadores da Casa.
7.

Informes.
7.1.

Florestas Nacionais (Flonas).

A pedido do Senhor Presidente, o Senhor João Arnaldo apresentou um breve
relato sobre a reunião que ambos tiveram com a Senhora Ministra de Meio Ambiente,
na última semana de junho, na qual um dos assuntos tratados referiu-se à necessidade
de entendimento entre o ICMBio e o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) com relação à
gestão das Florestas Nacionais (Flonas).
7.2. Reunião com o Ministério de Minas e Energia: mineração na Floresta
Nacional do Crepori.
O Senhor Presidente reportou-se à sua participação na reunião com o Secretário
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia
(MME), Senhor Cláudio Scliar, para informar que a atividade de mineração na Floresta
Nacional do Crepori (localizada no município de Jacareacanga, estado do Pará)
constituiu assunto de pauta.
O mencionado Ministério se colocou à disposição para realizar um trabalho
sistemático com o ICMBio, à luz do Programa Nacional de Regularização da Atividade
Minerária do país, com foco em pequenos empreendimentos, garimpo, entre outros
aspectos, buscando dar prioridade para as unidades de conservação e o seu entorno,
no tocante à regularização das atividades de mineração.

Com essa finalidade, brevemente, haverá uma reunião do MME, Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e ICMBio para a elaboração de um plano de
trabalho.

