Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor de julho de 2013
Aos vinte e quatro dias do mês de julho de dois mil e treze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 9h30min, teve início a reunião com os seguintes participantes: Roberto Ricardo
Vizentin (presidente), Anna Flavia de Senna Franco (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); Giovanna Palazzi (diretora da Diretoria de Criação e Manejo de
Unidades de Conservação - DIMAN); Carlos Vitor Andrade Bezerra (Procurador Chefe
Nacional da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio); José Carlos Moreira Pereira
(Auditor Chefe do ICMBio); Roberto Rodriguez Suarez (chefe de Gabinete); Luiz Eugênio J.
Oliveira (UAAF/RJ); Andréa Maria de Marque (coordenadora da Coordenação Geral de
Gestão de Pessoas – CGGP) e Larissa Moura Diehl (chefe de Serviço/DIMAN).
Pauta:
I – Itens para deliberação:




Concessão do bondinho do Corcovado (Diplan).
Proposta de Portaria para disciplinar a concessão de diárias e passagens em
Projetos de Cooperação utilizando o SCDP(Diplan).
Apresentação dos resultados dos GTs:
1. diretrizes para lotação e remoção de servidores;
2. áreas sensíveis.

II – Itens para balanço da execução:




Auditorias (Auditoria/Corregedoria)
Plano de Manejo (Diman)
Zona de Amortecimento – UCs (Diman)

III – Informes:



Representação no Conama (Gabinete)
Sistema de Atendimento ao Cidadão (Auditoria/ouvidoria)

ABERTURA

O chefe de Gabinete, Roberto Suarez, iniciou a reunião solicitando às Diretorias avaliarem as
Memórias de Reuniões do Comitê Gestor de maio e junho de 2013, já encaminhadas por correio
eletrônico, e definiu o prazo até sexta-feira, 26 de julho de 2013, para a manifestação conclusiva
e posterior publicação no portal eletrônico do Instituto Chico Mendes.
ENCAMINHAMENTOS

I – TEMAS PARA DELIBERAÇÃO
I.a) Concessão do bondinho do Corcovado
A diretora da Diplan, Anna Flávia, fez uma apresentação juntamente com o senhor Luiz Eugênio
da UAAF do Rio de Janeiro, sobre a Concessão do Bondinho do Corcovado, informando que o
atual contrato de arrendamento é gerido pela SPU e que a concessão vencerá em 07 novembro de
2013. Informou que o Edital em elaboração contempla recomendações do TCU e contribuições
resultantes de reuniões com a SEAE/MF, IPHAN, ANTT, bem como as propostas decorrentes da
primeira audiência pública realizada em 04 de julho. As discussões técnicas tem contado com a
participação de representantes do Grupo Técnico de Concessões do MMA. Informou estar
agendada uma nova reunião para hoje (24/julho) à tarde com o Ministério da Fazenda (SEAE) e
que nova audiência pública está prevista para 08 de agosto de 2013. Foi apresentado o histórico
de visitação do período de 2008 a 2013 e uma previa do faturamento, bem como a proposta de
uma nova concessão, com previsão para um período de 20 anos. A senhora Larissa Diehl
registrou outras obras a serem feitas no complexo, como museu do Trem do Corcovado, que terá
exemplar da atual composição, modelo a ser substituído na nova licitação por veículos mais
modernos e maior capacidade de passageiros. Também foi registrada a possibilidade de, em
função de eventual recurso ou questionamento que impossibilite concluir o processo licitatório
no prazo necessário, haver aditamento do atual contrato, mas que, nessa hipótese, novas
obrigações devem ser delegadas ao concessionário. Essa exigência visa atender com maior
segurança e melhores serviços a demanda esperada para o próximo ano, que sediará a Copa do
Mundo de Futebol da Fifa, sendo a cidade do Rio de Janeiro uma das sedes dos jogos. Após as
apresentações, manifestações e avaliações, ficou acordado que deverá haver a realização da
licitação para a Concessão e, caso não haja tempo hábil para o fechamento desse processo com a

contratação de novo operador, será prorrogado a atual Concessão por um período de, no máximo,
90 (noventa) dias, visando dar um suporte adequado a demanda prevista pelo evento da Copa do
Mundo de 2014. No intuito de dar maior visibilidade e mais celeridade na divulgação da reunião
de Audiência Pública, o Comitê Gestor deliberou que a Divisão de Comunicação – DCOM do
ICMBio deverá ser instada pelo Gabinete da Presidência para divulgar nas redes sociais, bem
como no sítio eletrônico do Instituto, a data de nova audiência pública sobre a Concessão do
bondinho que ocorrerá em 08 de agosto próximo no Parque Lage, na cidade do Rio de Janeiro.
Outro ponto destacado foi da importância da articulação com o MMA, em face da dimensão e
oportunidade de negócio fortalecendo a proteção ambiental do Parque Nacional da Tijuca. A
diretora da Diman, Giovanna Palazzi, informou sobre reunião, a ser realizada em 9 de agosto,
com os chefes de Parques em análise para integrarem o projeto em construção junto com o MMA
e o Ministério do Turismo, como parte das atividades relacionadas com a Copa do Mundo de
Futebol, em 2014.
I.b) Proposta de Portaria para disciplinar a concessão de diárias e passagens em Projetos
de Cooperação utilizando o SCDP
A diretora da Diplan, Anna Flávia, apresentou minuta de Portaria para disciplinar e registrar a
concessão de diárias e passagens no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens do governo
federal - SCDP, incluindo as realizadas com recursos de fontes extraorçamentárias. O objetivo é
de dar maior transparência e documentar os objetivos e custos das atividades executados nas
operações do Instituto, pelo que solicitou contribuições das demais Diretorias para o texto
definitivo. Todos os presentes foram unânimes em concordar com a redação apresentada, pelo
que restou aprovada. Os procedimentos para registro no atual sistema do SCDP serão analisados
pela Diplan e os trâmites a serem observados oportunamente divulgados aos servidores.
I.c) Apresentação dos resultados de Grupos de Trabalho : Unidades de conservação com
vulnerabilidade de gestão
A diretora da Diplan, Anna Flávia, informou que os Grupos de Trabalho constituídos para avaliar
as questões afetas às lotações e remoções dos servidores e o da situação das unidades de
conservação com maiores dificuldades para garantir a efetividade da gestão, apresentaram em
detalhes os resultados apurados, com diagnostico do agravamento continuo da situação em um
conjunto de 32 (trinta e duas) UCs. Como produtos finais foram apresentados, respectivamente,
minuta de Portaria com critérios para lotação e mobilidade dos servidores e o documento “Plano

de Ação Emergencial para Unidades de Conservação com Vulnerabilidade de Gestão”. A
Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas, Andréa Marque, fez referência à minuta de Portaria
para disciplinar os critérios de lotação e remoção, que está em análise no âmbito da CGGP para
que possa atender da melhor forma tanto ao interesse do servidor quando da instituição. Essa
minuta será apresentada e debatida em reunião futura do Comitê Gestor. Outra referência aos
resultados desse GT foi de que a proposta subsidiou ao Grupo de Trabalho das áreas críticas. A
diretora da Diplan também explanou sobre reivindicações de remoção de servidores lotados na
região Norte. Como uma das formas identificadas de estimular a permanência dos servidores por
um período mínimo na Amazônia, citou a possibilidade de serem ofertados estímulos e priorizar
a destinação de funções com DAS para que essas regiões se tornem mais atrativas. Com esse
objetivo propôs que DAS não ocupados sejam reservados para as áreas emergenciais. Ficou
deliberado que o Plano de Ação Emergencial para Unidades de Conservação com
Vulnerabilidade de Gestão será apresentado em reunião ampliada, em agosto, com a participação
dos onze Coordenadore(a)s Regionais. Concernente as questões relativas às remoções
emergências dos servidores lotados na Floresta Nacional de Jamanxim, ficou acordado que o
servidor Javan Tarsis Nunes Lopes será removido para o ICMBio-Sede e será lotado na DIBIO,
enquanto que o pedido de remoção do servidor Gerson Buss continuará em análise e será
apreciado em outra oportunidade. Sobre outras alterações emergências, o Comitê aprovou
proceder de imediato a servidora Tainah Correa Seabra Guimarães, passando a sua lotação para a
Resex Canavieiras/BA, enquanto que a remoção da servidora Maria Jociléia Soares da Silva
ainda será avaliada. Ficou acordado, também, que a avaliação da oportunidade de revisão da
atual divisão espacial das Coordenações Regionais, a alteração da cidade-sede de algumas dessas
unidades descentralizadas e de um Núcleo de Gestão Integrada – NGI em Sinop/MT, será
debatido em outra oportunidade.
II – PARA BALANÇO DA EXECUÇÃO:
II.a) Auditorias.
O Auditor Chefe, José Carlos Pereira, explanou sobre a importância do Serviço de Informação ao
Cidadão – SIC, instituído pela Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, 18/ novembro/2011) e
informou que todas as entidades do governo federal, incluso o ICMBio, são monitorados
diuturnamente pela Controladoria Geral da União – CGU, com repercussão negativa quando há
demanda não atendida ou usuário registrando não ter sido suficientemente esclarecido. Fez uma
rápida explanação sobre como as demandas recebidas no SIC do ICMBio, sediada na Auditoria,

são encaminhadas às Diretorias para elaborarem a resposta ao demandante, entregando aos
presentes um exemplo de como é feito o pedido de informação pelo usuário. Registrou estar
ciente do volume de atribuições e atividades dos dirigentes, mas considerando que as demandas
têm prazo de 20 (vinte) dias para serem respondidas, solicitou apoio aos respectivos pontos
focais das Diretorias, assim como de avaliarem a recomposição das equipes. A diretora da
Diman, Giovanna Palazzi, sugeriu que as demandas fossem encaminhadas direto para as
Coordenações Gerais, ficando os Diretores como ponto focal da Diretoria para cobrar as
respostas. O diretor da Disat, João Arnaldo, sugeriu uma revisão das equipes e de os Centros
Regionais também serem demandados a responder. Com vistas a facilitar o acesso a informação,
a CGU solicitou que seja disponibilizado no sítio do ICMBio o máximo de informação sobre os
principais temas e, também, das unidades descentralizadas (unidades de conservação e Centros
de Pesquisa) e que o ICMBio informe quais informações devem ser tratadas como sigilosas. Para
atender essa exigência, prevista na Lei de Acesso à Informação, o Auditor repassou aos presentes
formulário para registro dos que pode/deve ser tratados como sigiloso, a ser assinado pelo diretor
de cada área e pelo presidente do ICMBio, a ser posteriormente enviado à CGU. O Auditor
registrou que oficializará essas informações por meio de Memorando Circular.
II.b) Plano de Manejo.
A diretora da Diman, Giovanna Palazzi, informou que atualmente conta com uma equipe
trabalhando em várias questões referentes aos Planos de Manejo, tais como: métodos, roteiros e
diretrizes operacionais para a sua elaboração, estando em procedimento interno para coleta de
informações de diversas áreas. Também registrou haver demanda para 91 (noventa e um) Planos
de Manejo e de que a equipe da Coordenação Geral de Criação, Planejamento e Avaliação de
Unidades de Conservação está envolvida na proposição de critérios que visam estabelecer
requisitos gerais de prioridade e viabilidade operacional para a elaboração dos Planos de Manejo
das UCs federal. A diretora da Diman solicitou uma reunião específica do Comitê Gestor para
tratar desse tema, a partir do mês de agosto.
II.c) Zona de Amortecimento – UCs.
A diretora da Diman, Giovanna Palazzi, informou sobre o resultado do Grupo de Trabalho para
tratar sobre Zona de Amortecimento, cujo processo está em tramitação no MMA com proposta
para regulamentar na forma de decreto. Devido a complexidade deste assunto, sugeriu um debate

no âmbito do ICMBio em reunião especifica para, dentre outras propostas, avaliar a condução de
uma agenda entre o presidente e o secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA.
III – INFORMES:
O chefe de Gabinete, Roberto Suarez, informou que a nova representante do ICMBio na Câmara
Técnica de Gestão Territorial, Unidades de Conservação e demais Áreas Protegidas junto ao
Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama, é a diretora da Diman, Giovanna Palazzi, e
que para compor o Grupo de Trabalho criado no âmbito dessa Câmara para discutir critérios e
procedimentos para avaliação e monitoramento das unidades de conservação do SNUC, foi
indicado o Coordenador Felipe Melo Rezende. O diretor da Disat, João Arnaldo, informou sobre
a realização de um curso em Brasília sobre Gestão de Conflitos para os Coordenadores Gerais,
Coordenadores Regionais e diretores que não participaram desse curso quando ministrado pela
AcadeBio. O calendário com as sugestões de datas, entre agosto e setembro, será encaminhado
via endereço eletrônico. A diretora da Diplan, Anna Flávia, informou que foi publicado um
acórdão do TCU se posicionando sobre os recursos de compensação ambiental. Sobre o assunto
o presidente propôs uma agenda hoje no final do dia, ou amanhã, no início da manhã, com a
participação dos representantes do ICMBio na Câmara e no Comitê Federal de Compensação
Ambiental, para alinhar as discussões e posterior deliberação em reunião do Comitê Gestor. A
diretora da Diman, Giovanna Palazzi, informou a realização de reunião do GGI que, dentre
outras discussões, tratará das ações de proteção ambiental no âmbito do combate ao
desmatamento na Amazônia. Finalizando a reunião do Comitê Gestor, o presidente, Roberto
Vizentin, informou que na próxima semana haverá uma reunião com lideranças de movimentos
extrativistas, cuja pauta será ponderar critérios e prioridades das mais de 140 propostas
apresentadas, destacando que o assunto “criação de Reserva Extrativista” merece uma reunião
especifica sobre esse tema.

