Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e treze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 14h30, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Silvana Canuto Medeiros (Diretora da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN), 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), Carlos Vitor Andrade Bezerra (ProcuradorChefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio), Maria Iolita
Bampi (Chefe de Gabinete), Wajdi Rashad Mishmish (Coordenador da Coordenação
de Planejamento - COPLAN e Sandra Márcia Xavier Tavares (Divisão de
Comunicação Social - DCOM).
Pauta:
1.
Diretrizes Estratégicas ICMBio: Biênio 2013/2014 – Próximos passos
(Presidente);
2.
Definição de cronograma sobre Planejamento (Gestão Estratégica 2013) –
DIPLAN; e
3.

Proposta de criação de Câmara Técnica Permanente (DIPLAN).

Deliberações:
1.
Diretrizes Estratégicas do ICMBio para o Biênio 2013/2014 – Próximos
passos (Presidente).
Antes do assunto ser tratado, o Senhor Presidente fez um breve relato a respeito da
reunião realizada no gabinete da Senhora Ministra de Meio Ambiente, na data de hoje,
no período da manhã, que versou sobre o Sistema de Informação e Gestão para a
Governabilidade (Sigob), ocasião em que foram encomendadas contribuições do
ICMBio para as metas referentes à regularização fundiária e conservação da
biodiversidade, que precisam ser definidas até quinta-feira (dia 24 de janeiro), para
encaminhamento à Senhora Ministra.
Nesse sentido, ficou acordado que o Senhor Marcelo Marcelino providenciará a
elaboração de uma proposta, com a definição de indicador relacionado à perda de
biodiversidade, a ser entregue e discutida com o Senhor Roberto Cavalcanti, Secretário
de Biodiversidade e Floretas do Ministério de Meio Ambiente.
O resultado desse trabalho será apresentado e defendido pela Senhora Ministra, junto
à Casa Civil.

Em seguida, foi iniciada a discussão, pelos presentes, acerca dos resultados e encaminhamentos da reunião com a Senhora Ministra de Meio Ambiente sobre o acordo de
gestão, à luz do documento previamente construído pelo ICMBio "Diretrizes Estratégicas do ICMBio para o Biênio 2012/2013".
Após as discussões foi deliberado que o documento será adequado, no que diz respeito ao objetivo estratégico de garantir a conservação da biodiversidade para evitar a extinção das espécies. A responsabilidade de promover as adequações e fazer sugestões
de melhorias ficou sob a responsabilidade da DIBIO.
Ainda, conforme acordado na reunião com a Senhora Ministra foram previamente discutidos datas e nomes para a realização de seminário para o debate e elaboração da
árvore de problemas do “Uso Público” e “Planos de Manejo”, a ser apresentada na reunião prevista para o dia 04 de fevereiro, no Ministério do Meio Ambiente.
De imediato, será providenciado, pelo Senhor Pedro Menezes, o envio de uma
proposta sobre “Uso Público” para os endereços eletrônicos dos diretores e Gabinete
da Presidência do ICMBio, ressaltando que esse assunto será objeto de tratativas, por
ocasião da reunião que será realizada no próximo dia 31 de janeiro, quinta-feira, na
Sala Multimídia do ICMBio.
Porém, antecedendo a discussão desse assunto, foi acordado que na quarta-feira, dia
30 de janeiro, será debatido, no mesmo local, o tema “Planos de Manejo”.
2.
Definição de cronograma sobre Planejamento (Gestão Estratégica 2013)
– DIPLAN.
De forma a organizar a agenda institucional de planejamento e gestão estratégica, a
Senhora Cleani - Consultora da Nexucs, realizou uma rápida apresentação sobre os
passos necessários quanto ao desdobramento de ações para alinhamento e divulgação da agenda estratégica do ICMBio, tendo sido apresentada aos presentes e aprovada, a proposta de cronograma.
Como sugestões de melhorias, o Senhor Presidente solicitou que no processo seja incluída etapa para apresentação da proposta de agenda estratégica do futuro Fórum
Consultivo, a ser criado pelo ICMBio. Ainda foi apontado pelo Senhor Marcelo Marcelino, a necessidade de que concomitantemente com a agenda do planejamento estratégico, pautar a agenda da modelagem dos processos, de modo que a revisão do mapa
estratégico traduza a prioridade dos processos a serem modelados.
Por fim, após debate, restou acordado que será incluída a discussão sobre o fortalecimento das instâncias regionais do ICMBio - Coordenações Regionais, sendo que para
isto será desenvolvido, pela DIPLAN, uma proposta de formato e de datas para a reali zação de um encontro. A proposta deverá ser apresentada na próxima sexta-feira
(25/01/2013), em reunião extraordinária do Comitê Gestor.
3.

Proposta de criação de Câmara Técnica Permanente (DIPLAN).

Assunto a ser tratado na próxima sexta-feira, dia 25 de janeiro, em reunião extraordinária do Comitê Gestor.

