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 sete dias do mês de setembro 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 da Diretoria de
Criação e Manejo de Unidades de Conservação), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações
Socioambientais e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Bernardo Ferraz
(Procurador Chefe Substituto), Clayton Castilho (Coordenador Geral de Gestão de Pessoas),
João Batista Silva (Coordenação Geral de Gestão de Pessoas), Claudia Camurça (Divisão de
Comunicação).

Pauta:
1. Resultado do Processo de Busca para a Chefia do Parque Nacional da Serra da
Capivara
2. Resultado do Processo de Busca para O Parque Nacional da Tijuca e UAAF-RJ
3. Proposta de alteração de limites da CR-10 (Chapada dos Guimarães)
4. Minuta Decreto OSCIPs – Deliberação
5. Planejamento – resultados prévios CRs
6. Informes
Deliberações:
1. Resultado do Processo de Busca para a Chefia do Parque Nacional da Serra da
Capivara
O Coordenador Geral de Gestão de Pessoas - CGGP informou que foi concluído o
Processo de Busca do Parque Nacional da Serra da Capivara/PI, para provimento de
cargo em comissão de Chefe daquela Unidade, Código DAS 101.2.
Sobre o processo, o Senhor Clayton Castilho informou que entre os três candidatos,
houve manifestação contrária das Coordenações Regionais de origem e destino em
dois casos, pelo fato dos servidores estarem em estágio probatório ou integrarem
equipe de UC da Amazônia. Em um dos casos, nenhuma CR opinou.
Diante disso, o Senhor Presidente solicitou que fosse conversado com a Coordenadora
Regional de Parnaíba para verificar a sua opinião sobre o caso omisso, e ainda, se ela

sugere alguma opção externa para provimento do cargo. Incumbiu a Senhora Iolita
Bampi de realizar o contato e trazer novamente o assunto para deliberação em reunião
de Diretoria.

2. Resultado do Processo de Busca para O Parque Nacional da Tijuca e UAAF-RJ
Sobre o processo de busca para o Parque Nacional da Tijuca e a UAAF/Rio de Janeiro,
a Coordenação Geral de Gestão de Pessoas também comunicou o seu encerramento,
sendo que para a UAAF não houve servidores selecionados.
Para o Parque, o processo de busca contemplou as áreas de Uso Público e Negócios,
Proteção Ambiental e Educação Ambiental. Para as áreas de Uso Público e Negócios e
Proteção Ambiental, os servidores aprovados pelo Comitê Gestor foram: João Felipe
Heerema Martins da Silva e Branca Tresoldi Pires, respectivamente.
Os Diretores entendem que em outro momento poderá ser avaliada a retomada da
seleção para alocação de mais servidores naquela Unidade.

3. Proposta de alteração de limites da CR-10 (Chapada dos Guimarães)
O Senhor Marcelo Marcelino informou que vem discutindo com a Coordenadora de
Avaliação de Impactos Ambientais um novo desenho para a Coordenação Regional de
Chapada dos Guimarães (CR-10) e, consequentemente, para a Coordenação Regional
de Lagoa Santa (CR-11). Para ele, o fato de a Área de Proteção Ambiental do Planalto
Central ser a instância de autorização no processo de avaliação de impacto pela
Instrução Normativa 05/2008 fragiliza o processo no que diz respeito às Unidades de
Conservação do Distrito Federal.
O Senhor Rômulo Mello propôs que a Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e
Avaliação da Biodiversidade se articule com a Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística para análise de possibilidades avaliadas na perspectiva do
planejamento estratégico e construam conjuntamente uma proposta a ser submetida ao
Comitê Gestor para validação.
O Comitê Gestor entende que paralelamente deverá ser conduzida, uma discussão
específica sobre o modelo de gestão da referida APA com o GDF.
O Senhor Rômulo Mello pediu que seja providenciado o relatório dos limites das UCs
do DF, federais e estaduais, para colocar no mapa e promover discussão com GDF e
MMA para eventual revisão de limites.
A Senhora Iolita Bampi relembrou um Grupo de Trabalho, coordenado outrora pelo
Senhor Marcelo Cavalini, cujos resultados poderão eventualmente serem utilizados
como subsídios para essa discussão.
Como encaminhamento, ficou deliberado que o Instituto comporá um grupo de trabalho
com indicados das Diretorias finalísticas, cujo objeto será o processo de gestão das
unidades. O Senhor Bernardo Brito foi indicado para coordenar os trabalhos.
4. Minuta Decreto OSCIPs – Deliberação

A Senhora Iolita Bampi informou sobre a tramitação de um processo cujo objeto é a
regulamentação da Lei Nº 9.985 de julho de 2000 (Lei do SNUC) sobre gestão
compartilhada. À época, a Senhora Benita Rocktaeschel, chegou a acompanhar as
discussões no CONAMA e elaborar parecer sobre o tema. O processo foi remetido pela
DIREP, ao Gabinete da Presidência, propondo que a discussão fosse alinhada com
planejamento estratégico.
O Senhor Rômulo Mello orientou que o processo seja encaminhado ao MMA/SBF,
instância reguladora, sendo que o ICMBio deverá contribuir para a formulação da
proposta. O Instituto, porém, deverá efetuar as articulações necessárias junto ao
CONAMA e SBF.
5. Planejamento – resultados prévios CRs
O Senhor Gustavo Rodrigues socializou com os presentes os trabalhos de análise das
planilhas de indicadores recebidas das Coordenações Regionais e dos
macroprocessos para Boletim de Desempenho.
Afirmou que a primeira evidência é que houve falha ou de metodologia ou de
compreensão do método por parte das Unidades de Conservação, com base no
percentual de consistência dos dados.
Em seguida, apresentou os dados recebidos das CRs, conforme segue:
Coordenação Regional

Nº de UCs

% de UCs com dados
atualizados

% de indicadores
consistentes

1 – Porto Velho

35

74,2%

0%

2 – Manaus

27

88,9%

8,8%

3 – Itaituba

24

33,3%

14,3%

4 – Belém

34

70,1%

2,0%

5 – Parnaíba

18

33,3%

65,0%

6 – Cabedelo

33

72,7%

23,5%

7 – Porto Seguro

29

62,1%

27,9%

8 – Rio de Janeiro

34

55,9%

21,6%

9 – Florianópolis

39

97,4%

32,4%

10

90,0%

42,5%

27

59,3%

3,2%

Média

67,0%

21,9%

10
–
Chapada
Guimarães
11 – Lagoa Santa

dos

Para o Senhor Paulo Maier, os resultados refletem inclusive as mudanças que
ocorreram ao longo do processo durante as oficinas com as Coordenações Regionais.
O Senhor Gustavo Rodrigues informou que, para corrigir as eventuais falhas, a
CGPLAN preparou relatório padrão para cada Coordenação Regional, com novos
prazos para consolidação, assim como, será feito com os macroprocessos, informando
quais as inconsistências e quais as possíveis soluções para cada caso.
Informou que a segunda evidência é que por meio de planilhas não será possível
trabalhar com precisão, motivo pelo qual, a elaboração do sistema está sendo
acelerada para ser entregue em novembro/2011.
Acrescentou dizendo que esse retorno para as CRs, mesmo que corretivo, está sendo
motivacional, demonstrando que os dados estão sendo efetivamente tratados.
O Comitê Gestor acatou a sugestão de trabalhar com incentivos para que as
Coordenações Regionais se envolvam cada vez mais no processo.
O Senhor Rômulo Mello pediu que, para a próxima reunião, sejam trazidas as
justificativas das UCs ausentes nas oficinas de planejamento.

