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PAUTA
Apresentação e debate:

1. Novos contratos de Terceirização;
2. Relato sobre a reunião com a FINPAT e desdobramentos;
3. Organização das CRs;
4. Novos Arranjos UCs ;
5. Política de Parcerias;
1. Parceria com GDF sobre UCs do DF Avaliação de outras ações inseridas para o Plano
Estratégico DF;
6. Lista de UCs prioritárias por tema de cada Diretoria.

DEBATE
1.

Novos contratos de Terceirização – DIPLAN- Rogério
Informa que a revisão de todos os processos já foram encaminhados à PFE.
Todos os contratos deverão ser adequados em cumprimento ao Acórdão
TCU.
1.1. Deliberação :
Definição de critérios para adequação e apoio a tomada de decisão por Diretoria.
DIPLAM, elaborará proposta por faixa de valor para que a adequação seja
proporcional. Foi apontado também a importância, além da proporcionalidade
deverá ser definido critérios por prioridades de acordo com os projetos estratégicos.
A proposta de adequação de estrutura deverá ser decidida entre os diretores da
atual e o que recebera a nova competência. DIPLAN, encaminhará a lista para as
diretorias para adequação do quantitativo para o novo contrato. Deverá ser
agendado reunião especifica com a PFE e DIPLAN para tratar dos processos de
contratação de terceirizados .
2.

Relato sobre a reunião com FINPAT e desdobramentos- Presidente
Maretti relata as tratativas com a comunidade indígena e informa o status da
AJ sobre a reintegração de posse da área da ocupação pela comunidade
indígena no PN do Descobrimento. A reintegração acontecerá e se espera
que seja de forma pacifica.
2.1. Encaminhamentos:
Oficiar aos Órgãos e demais entes, sobre a importância da biodiversidade na regiao.
Articulação com outros setores que busquem alternativas SDH, SeGov (articulação
social), FUNAI, INCRA, PF. Para a PF perguntar sobre a logística, recursos.
Renato, DISAT, elaborará minuta de oficio e encaminhará à Chefe de gabinete para
envio aos Órgãos.
3.
Organização das CRs- Marcelo Kinouchi
Atualmente as 11 CRS passarão para 8 CRs, após a aprovação do Decreto da
refrma administrativa. Participação ativa de todos os CRs na reunião ocorrida no dia
26/02. CRs questionaram a necessidade de delimitar geográficamente no decreto a
definição dos limites das CRs.
3.1. Encaminhamentos:
Prazo de 1 semana para as CRs se manifestarem.
Após a consolidação, necessário a divulgação - Resp Joao, Pedro Eymard e

Kinouchi.
4.
Novos Arranjos de UCs - Marcelo Kinouchi
Síntese: Simplificação do modelo conceitual. Proposta de 2 modelos, arranjo de
apoio mutuo e núcleo de arranjo integrada. Informa à todos os membros do CG que
foi produtivo a discussão com as CRs, coordenadores e diretores.
4.1. Encaminhamentos:
Recebimento das contribuições de todas as UCs com prazo de até 1 semana
para adequação
Reiterado às diretorias para definirem as prioridades de UCs por tema.
5. Demais deliberações:
 As reuniões do Comitê iniciarão as 14H30m e término as 17h30;
 Temas específicos deverão ser tratados em reuniões específicas;
 Os membros do CG deverão trazer sugestões de pauta e especificar caso seja
para deliberação;
 Todas as memórias de reunião do Comitê deverão ser publicadas no site,
após a anuência de todos os membros, caso não haja manifestação em 2
semanas, será automaticamente acatado.
 Todos deverão atentar quanto aos prazos solicitados em e-mail.
Foi ainda reiterado pelo Presidente a indicação de cada diretoria do Ponto focal
para definir as estratégicas, bem como participar do grupo interno oficial do
Facebook "Diálogos Internos - ICMBio"
Com o encerramento da pauta, Presidente Maretti, finalizou a reunião agradecendo
a participação de todos. A reunião foi encerrada às 17h30m.

