Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor
Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Gustavo Costa Rodrigues (Diretor Substituto da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN), Marcelo Marcelino de
Oliveira (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade
- DIBIO), Tatiana Rehder (Diretora Substituta 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), Wajdi
Rashad Mishmish (Coordenador de Planejamento – CGPLAN/DIPLAN)
Pauta:
1.

COP 11/CDB – Relato (DIBIO/Ugo)

2.

Criação do Comitê de Segurança da Informação (DIPLAN)

3.

Criação do Comitê de Compensação Ambiental (DIPLAN)

4.

Transferência da CR5 para a Floresta Nacional de Palmares (DIPLAN)

5.

Definição de metas Prioritárias (DIPLAN) e

6.

Informes:
6.1 Reunião Planejamento estratégico 26/11 (DIPLAN)
6.2 Elaboração do Relatório ICMBio 2012 (DIPLAN).
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Deliberações:
1. COP 11/CDB – Relato (DIBIO/Ugo)
Por solicitação do Senhor Diretor da DIBIO o item referente à COP 11/CDB foi postergado
para a próxima reunião do Comitê.
2. Criação do Comitê de Segurança da Informação (DIPLAN);
A Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008, disciplina a Gestão de
Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal (APF) e
orienta no sentido de que a implementação da Gestão de Segurança da Informação e
Comunicações, seja realizada pelos órgãos públicos.
O Acórdão 1233/2012 TCU-Plenário referente à Segurança da Informação é uma
consolidação de Acórdãos anteriores, tais como 1603/2008, 2308/2010 e 1145/2011.
Neste contexto e seguindo a orientação do TCU, a DIPLAN solicitou a indicação de
representantes (dois por Diretoria) e submeteu à assinatura do Presidente a portaria de
criação do Comitê, que já foi assinada e estará no Diário Oficial da União de 22/11/12. O
Comitê será coordenado pela Analista em Tecnologia de Informação Renata Cesário de
Oliveira Gomes.
3. Criação do Comitê de Compensação Ambiental (DIPLAN);
Trata-se de demanda da equipe de Compensação Ambiental que solicita providências no
sentido de se criar um comitê que auxilie na deliberação e destinação de recursos
provenientes de compensação, o que atualmente é realizado sem uma consulta setorial
no âmbito do Instituto. A intenção é de criar um comitê com participação dos
coordenadores gerais, nos mesmos moldes do Comitê de Capacitação a fim de destinar e
deliberar quanto à aplicação desses recursos.
Considerando que o Comitê será criado por meio de publicação de portaria específica,
ficou definido que a DIPLAN encaminhará ao Comitê Gestor a minuta para apreciação e
contribuições antes da publicação, sendo que o tema retornará à pauta da próxima
reunião para deliberação.
4. Transferência da CR5 para a Floresta Nacional de Palmares (DIPLAN)
O tema foi incluído como ponto de pauta considerando o teor do Memorando 449/2012
– CR 5/ICMBio, em que é solicitada mudança da sede da Coordenação Regional,
atualmente instalada junto à APA e à RESEX Delta do Parnaíba, para a FLONA de
Palmares, localizada a aproximadamente 20km da capital piauiense.
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A CR justifica a necessidade de mudança por duas razões: a primeira, a facilidade de
articulação com outros órgãos da administração federal, governos estaduais, secretarias e
poder judiciário, sediados em sua maioria na capital. A segunda, que a atual localização
da CR, Parnaíba, não dispõe de aeroporto com vôos regulares e dista 340 km de Teresina,
o que dificulta e eleva sobremaneira os custos de deslocamento.
A DIPLAN, ao tomar conhecimento da demanda analisou os aspectos referentes
estrutura existente e a necessária ao funcionamento da CR, havendo constatado que na
FLONA há uma estrutura recém construída pela CODEVASF, que possibilita abrigar a CR
com a estrutura atual e numa perspectiva de expansão. Seria necessário, no entanto,
efetivar contratação de limpeza, telefonia, internet, e instalação de divisórias.
A mudança da CR foi aprovada, porém antes faz-se necessário elaboração de minuta para
assinatura pela Senhora Ministra, visando à delegação de competência ao Presidente, nos
moldes do Regimento Interno do ICMBio, dando plenos poderes para promover
mudanças de sede das Unidades de Conservação, Centros de Pesquisa, UAAFs e
Coordenações Regionais. Em paralelo, a DIPLAN iniciará tratativas referentes à logística
da mudança.
5. Definição de metas Prioritárias (DIPLAN);
Foi solicitado ao ICMBio pelo Ministério do Meio Ambiente, a análise quanto a
possibilidade de inclusão de novas metas prioritárias do ICMBio para monitoramento
estratégico do MMA, via sistema (SIGOB), cabendo registrar histórico anterior de
tratativas:
a) No início das discussões de implantação do SIGOB, além da meta atualmente
monitorada relativa à consolidação territorial de UC, foram sugeridas outras três metas:
“Mapear os impactos de atividades econômicas e efeitos climáticos sobre a
biodiversidade”, “Ampliar o conhecimento da biodiversidade" e “Ampliar o número de
visitantes nas unidades de conservação federais”. Tais metas não foram incluídas naquele
momento em função de decisão do MMA, visto que houve deliberação pela seleção de
número restrito de metas no âmbito do Ministério e de suas vinculadas. Estas metas
encontram-se em aberto quanto a possibilidade de inclusão;
b) Posteriormente e mais recentemente por solicitação via SIGOB após discussões da
Direção, foi encaminhado ao MMA o documento: “Resultados Alcançados e Pretendidos
para o Futuro Próximo”, onde se elencou metas prioritárias para o ICMBio.
Isto posto, para os encaminhamentos necessários, o tema foi incluído como ponto de
pauta na reunião do Comitê Gestor para discussão e deliberação das metas prioritárias a
serem indicadas.
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Foi definido que na primeira semana de dezembro deverão acontecer debates no âmbito
de cada diretoria do ICMBio com as Secretarias de Biodiversidade e Florestas e de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável/MMA, a fim de aprofundar a discussão
e posteriormente unificar e sistematizar as metas a serem agregadas relacionadas a cada
área, para que sejam apresentadas na reunião de 19/12/2012, com o objetivo de
realinhar o mapa estratégico do ICMBio.
O Coordenador de Planejamento, Wajdi Mishmish, encaminhará aos membros do Comitê
Gestor subsídios referentes à atual meta monitorada relativa à consolidação territorial de
UC, bem como das outras três metas para possível monitoramento do MMA (metas
pautadas no mês de maio).
6. Informes:
6.1 Reunião Planejamento estratégico 26/11 (DIPLAN);
A reunião será para marcar o novo ciclo de revisão do Planejamento Estratégico,
do modelo de gestão da instituição e contará com a presença da equipe NEXUS. O
objetivo é propor a dinâmica a ser estabelecida para o novo ciclo de revisão dos
indicadores, das novas metas, visando proporcionar melhorias na Gestão ICMBio,
utilizando inclusive como ferramenta para a tomada de discussões as informações
do sistema SIGE. Será apresentado o boletim de resultados com indicadores por
unidade bem como por macroprocesso.
Foi estabelecido que cada diretoria apresentará no primeiro momento da reunião,
em uma abordagem livre, suas avaliações quanto ao modelo de gestão,
identificando os problemas e sugerindo alternativas de solução.
6.2 Elaboração do Relatório ICMBio 2012 (DIPLAN).
Considerando a proximidade do final do exercício, faz-se necessário que cada área
inicie a preparação das contribuições para o Relatório 2012, mantendo a estrutura
dos relatórios anteriores.
Foi sugerido utilizar parte das informações prestadas pelo boletim de resultados
como subsídio para a elaboração do relatório, complementando com os
indicadores do SIGE, assim as informações também ficariam online e os servidores
comprovariam que as informações por eles prestadas estão sendo devidamente
utilizadas.
Sugeriu-se também que a COPLAN transformasse em texto as informações do SIGE
para que os diretores, com um olhar político sobre o texto, fizessem suas
contribuições.
6.3 Estrutura de cargos ICMBio:
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O Diretor Substituto DIPLAN informou sobre a necessidade de o ICMBio oficializar
resposta até quinta-feira, 22/11/2012, para encaminhar ao MPOG que por sua vez
consolidará informações até sexta-feira, 23/11/2012.
6.4 Participação do ICMBio em Oficina Interministerial – Plano de Ação
Governamental para a Conservação da Biodiversidade:
Foi recebido convocatória do MMA para participação do Instituto em Oficina
interministerial sobre o Plano de Ação Governamental para Conservação da
Biodiversidade que será coordenado pelo Departamento de Áreas Protegidas –
DAP/SBF e acontecerá no próximo dia 27 de novembro e 04 e 11 de dezembro. A
Sra Chefe de Gabinete informou sobre a necessidade de indicação de
representantes com a urgência que o caso requer. Todas as diretorias devem estar
representadas.
6.5 Fórum sobre Unidades de Conservação Urbanas
O Diretor da DIMAN informou que o chefe da FLONA de Lorena, Miguel Von Behr, propôs
iniciar um fórum de discussão a fim de debater sobre o papel das unidades de
conservação urbanas.
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