Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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) Gustavo Rodrigues (Diretor Substituto da Diretoria
de Planejamento, Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Paulo Carneiro (Diretor Substituto da Diretoria de Criação e Manejo de UCs), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Bernardo Ferraz (Procurador
Chefe Substituto) e Cláudia Camurça (Divisão de Comunicação).

Pauta:
1. Regimento Interno do ICMBio
2. GT Gestão de APAs
3. Planejamento
4. Informes
Deliberações:
1. Regimento Interno do ICMBio

O Senhor Gustavo Rodrigues iniciou um relato sobre o atual momento do processo de
elaboração do Regimento Interno, informando que as áreas estão se empenhando no
atendimento às tarefas acordadas nas reuniões anteriores, entretanto, contatou-se a
necessidade de ajustes no cronograma, informou que a DIPLAN deverá encerrar essa
etapa para formular uma nova proposta de cronograma. As Coordenações que ainda
faltam enviar (a saber: Coordenação Geral de Criação, Avaliação e Planejamento de
UC; Coordenação Geral de Finanças e Arrecadação; Coordenação Geral de
Administração e Tecnologia da Informação; e Coordenação de Avaliação de Impactos
Ambientais) já estão sendo demandadas, sendo que o prazo estabelecido foi o dia
28/10/2011.
Informou, ainda, que a Coordenação Geral de Planejamento já iniciou os trabalhos com
o Gabinete e focará a partir de agora na elaboração de competências referentes à
Auditoria Interna e à Procuradoria Federal Especializada.
Quanto às ações para cumprimento das finalidades institucionais constantes do
Decreto de estrutura regimental anteriormente identificadas como sem lócus nas
Coordenações Gerais, o Senhor Marcelo Marcelino informou que, embora não haja
atualmente ferramentas nos macroprocessos operados pela sua Diretoria com vistas a
execução daquelas ações, reconhece que são temas com aderências as competências

da DIBIO. Entretanto, entende que precisa articular com a Diretoria de Criação e
Manejo de UCs para definição conjunta dos campos de atuação de cada Diretoria no
que se refere principalmente aos incisos XVII e XVIII do art. 2° do Decreto N° 7.515, de
08 de julho de 2011.
Dadas as discussões, definiu-se que o Diretor de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação
da Biodiversidade realizará conversas com o Diretor de Criação e Manejo de UCs para
discussões afetas. O resultado destas discussões será incorporado à proposta de
Regimento de ambas Diretorias e repassado à Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística.
O Senhor Rômulo Mello solicitou, ainda, a inclusão de informações sobre a elaboração
do Regimento Interno na Intranet e autorizou a realização de reunião com os Centros
de Pesquisa e Conservação para discussão de competências.
2. GT Gestão de APAs

O Senhor Bernardo Brito realizou apresentação do Relatório produzido pelo Grupo de
Trabalho instituído pela Portaria ICMBio N° 538/2011, cujo objetivo era elaborar
diretrizes específicas relacionadas ao processo de gestão das Áreas de Proteção
Ambiental federais.
O relatório descreve uma série de problemas e desafios identificados pelos membros
do GT e sugere encaminhamentos visando equacionar dificuldades vivenciadas na
gestão das APAs no que se refere a Autorização para Licenciamento, Proteção,
Regularização Fundiária e sinalização, Criação e Recategorização, Plano de Manejo,
Supressão Vegetal, Estruturação, Política pública entre outros.
O trabalho resultou numa proposta de 21 diretrizes para a execução tanto da Diretoria
Colegiada quanto dos Chefes das APAs no sentido de harmonizar a gestão das
unidades de conservação dessa categoria.
Como encaminhamentos, ainda nesta data, o relatório será remetido aos Chefes das
Áreas de Proteção Ambiental e das unidades localizadas em área próxima ou contigua
as APAs, para sugestões e críticas num prazo de 15 dias. Após, as conribuições
recebidas serão compiladas e submetidas ao refinamento pelos integrantes do GT e,
posteriormente, será submetida à aprovação do Conselho Gestor.
Por fim, O Senhor Rômulo Mello informou que o material servirá futuramente de base
para um manual de gestão interno, devidamente organizado por prioridades, e
eventualmente subsidiará discussões com as instâncias hierárquicas superiores no que
diz respeito a regulamentação da categoria.

3. Planejamento

O Senhor Gustavo Rodrigues informou que o ciclo de oficinas de gestão estratégica foi
encerrado no último dia 18 de outubro, sobre o que, a Nexucs está preparando resumo
a ser apresentado nos próximos dias com as informações mais relevantes e as
principais questões levantadas pelos participantes.

Comunicou ainda, que falta apenas a entrega do Boletim de Resultados como último
produto antes do encerramento do contrato com a consultoria e alertou quanto a
importância da continuidade do planejamento visando principalmente garantir o giro do
PDCA e a revisão de indicadores.
Para a nova contratação, será considerada a possibilidade de trabalhar com a entrega
de produtos sob demanda, e pagamento tanto com recursos próprios, quanto por meio
de parcerias.
O Senhor Presidente do ICMBio solicitou à DIPLAN que providencie a elaboração de
um documento com o resumo do planejamento para servir de subsídio para as
tratativas com potenciais parceiros, incluindo a Petrobrás.

