Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor
Aos seis dias do mês de março de dois mil e treze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 9h30, teve início a reunião com os seguintes participantes: Roberto
Ricardo Vizentin (Presidente), Marcelo Marcelino de Oliveira (Diretor da Diretoria de
Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO), João Arnaldo
Novaes Júnior (Diretor 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), Maria Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Gustavo Costa Rodrigues
(Coordenador Geral da Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
– CGPLAN/DIPLAN) e Maria Cláudia Camurça Martins (Chefe da Divisão de
Comunicação Social - DCOM), Pedro Eymard Camelo Melo (Gabinete da
Presidência), Bruna Tonani Pereira (Coordenação de Planejamento –
COPLAN/DIPLAN), Tatiana Resende Rosa (Coordenação de Autorização e
Informação Científica em Biodiversidade – COINF/DIBIO) e João da Mata Nunes
Rocha (Coordenação Geral de Populações Tradicionais – CGPT/DISAT).
Pauta:
Plano de Ação Governamental para a Conservação da Biodiversidade
(Presidência); e
1.

2.

Proposta de criação do Fórum Consultivo do ICMBio (DIPLAN).

Deliberações:
1.

Plano de Ação Governamental para a Conservação da Biodiversidade
(Presidência).

Com o objetivo de validar o produto demandado por meio do Ofício-Circular nº
25/2012/GAB/SBF/MMA, de 26 de dezembro de 2012 (ICMBio/CDoc 0576203), que
deverá ser encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente até o dia 15 de março de
2013, o Senhor Pedro Melo realizou a apresentação das planilhas correspondentes à
segunda etapa do processo de construção do Plano de Ação Governamental para a
Conservação da Biodiversidade, o qual deverá contemplar a conservação da
biodiversidade, a utilização sustentável de seus componentes, a repartição justa e
equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, e a
transferência adequada de tecnologias pertinentes, levando-se em conta os direitos
sobre tais recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado.
Nessas planilhas, que estão divididas em três eixos: (i) modelo de produção e consumo
incompatível com a conservação; (ii) perda, degradação e fragmentação de habitats; e
(iii) baixa valorização da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado,
constam as ações/atividades do ICMBio para minimizar ou mesmo cessar as causas
crescentes que respondem pela perda de biodiversidade.

Conforme explicação do Senhor Pedro Melo, esses eixos, definidos por ocasião da
primeira etapa de construção do citado plano, quando os diversos atores envolvidos
com a temática biodiversidade estiveram reunidos para discutir a organização e
validação da árvore de problemas, refletem as possíveis causas de perda da
biodiversidade.
No tocante ao ICMBio, participaram dos trabalhos de complementação das planilhas
que, em suma, corresponderam ao levantamento e análise das ações/atividades do
Instituto para mitigar as causas da perda de biodiversidade, os seguintes servidores:
Pedro Eymard Camelo Melo, Ugo Eichler Vercillo, Eduardo Mesquita Farah, Tatiana
Resende Rosa, Rosana Subirá, Patrícia Farina, Bruna Tonani Pereira e João da Mata
Nunes Rocha.
As planilhas foram validadas pelo Comitê Gestor, sendo identificada a necessidade de
ajuste com relação ao item que diz respeito ao patrimônio genético, que deverá ser re visado, ainda na data de hoje, pela Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação
Territorial em Unidades de Conservação (DISAT).
Em seguida, o Senhor Marcelo Marcelino apresentou as seguintes sugestões: i) alinhamento do planejamento estratégico do Instituto ao plano governamental (quando finalizado); ii) proposição de uma sala de situação no âmbito do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG) para acompanhamento da execução do plano; e iii) proposição de uma ferramenta de monitoramento e avaliação da eficácia do plano, de interesse e a ser desenvolvida pelo Instituto.
Por fim, o Senhor Presidente do ICMBio recomendou que a Divisão de Comunicação
Social (DCOM) providencie matéria referente ao mencionado plano, na página do ICMBio, com vistas à divulgação dos trabalhos em curso.
2.

Proposta de criação do Fórum Consultivo do ICMBio (DIPLAN).

Em decorrência da exposição desse assunto, pelo Senhor Presidente, na reunião datada de 9 de janeiro de 2013, e considerando a orientação, em 27 de fevereiro de 2013,
para que a minuta de portaria que cria o Fórum Consultivo do Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade – Fórum Consultivo do ICMBio (Processo Nº
02070.000405/2013-72), elaborada pela Diretoria de Planejamento, Administração e
Logística (DIPLAN), fosse encaminhada para apreciação e contribuições dos diretores
do Instituto, o documento em questão foi reapresentado.
Um dos aspectos enfatizados durante a reunião é que o citado fórum, que tem por ob jetivo ampliar o diálogo entre atores dos diversos segmentos da sociedade brasileira,
prevê a participação de profissionais renomados e envolvidos com os temas sob a
competência do ICMBio, com o objetivo de auxiliar a melhoria do desempenho e das
respostas do Instituto à sociedade, concedendo-lhe maior transparência.
Nesse sentido, foi acordado que deverá ser providenciada uma lista com os nomes
dessas pessoas, e não apenas dos órgãos e entidades, segmentos da sociedade civil,
instituições acadêmicas, entre outros, aos quais elas estejam vinculadas ou representem.
Concomitantemente, o Gabinete da Presidência do Instituto revisará a referida minuta,
com o objetivo de encaminhá-la, via e-mail, para a avaliação e sugestões dos diretores
do ICMBio e publicação.

