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PONTOS DE PAUTA
TÍTULO DA PAUTA

A

SÍNTESE DO ASSUNTO

1

Programa de Gestão de Riscos.

Apresentação sobre o Programa de Gestão de Riscos

2

Acordo de Cooperação – Mapbiomas.

Acordo de Cooperação – Mapbiomas (02070.002622/2020-06)

3

Publicação - Fundamentos do Planejamento de Trilhas

4

Autorização de Manejo de Espécies Exóticas Invasoras.

5

Edital de Chamamento Público

6

Acordo de Cooperação Técnica (ATC).

7

Informes Gerais.

Publicação - Fundamentos do planejamento de trihas. (02070.006495/201909)
Referente aos processos, 02128.00002/2018-25 e 02127.000753/2020-76
que tratam da minuta de Autorização de Manejo de Espécies Exóticas
Invasoras.
Referente ao Processo 02030.000148/2019-31, que trata sobre o Edital de
Chamamento Público - Cooperação para ações de preservação do peixe-boi
marinho.
Referente ao processo 02031.000018/2020-21, que trata do Acordo de
Cooperação Técnica- Aprovação de Plano de Trabalho.
Informes Gerais.

ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

PONTO DE PAUTA
RELACIONADO

ÁREA
RESPONSÁVEL

PRAZO

OBSERVAÇÕES/
REGISTROS
IMPORTANTES

O Programa de Gestão de Riscos trata de avaliação da Implementação da
Política de Gestão de Riscos e do Programa de Integridade do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Foram discutidos pelo
Comitê Gestor a estrutura e efetivação da Implementação da Política de
Gestão de Riscos no âmbito do ICMBio, a elaboração da metodologia do
Programa fazendo necessário o levantamento dos riscos para a integridade
e estabelecimento de medidas de tratamento, a necessidade do Comitê
indicar pontos focais para auxiliar na identificação dos riscos para a
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GABIN

--

--
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D

integridade e a definição dos responsáveis pelo gerenciamento do
Programa com a necessária experiência e conhecimento das atividades
finalísticas. Foi aberta a votação para os Diretores e a Chefe de Gabinete da
Presidência indicarem os Servidores que serão responsáveis pelo
gerenciamento do programa e pelo mapeamento dos riscos de integridade.
Na sequência, Mariana Bulat, Chefe de Gabinete da Presidência, elogiou e
agradeceu o trabalho desenvolvido pela a equipe do Gabinete em conjunto
com a Auditoria. A Auditora, Patrícia Alvares, ressaltou a importância dos
controles para mitigar riscos identificados e na ocasião parabenizou o
Diretor da Disat, Marcos Pereira, pelas medidas mitigadoras tomadas pela
Diretoria, com a utilização de planilha para controlar os prazos de execução
dos trabalhos relacionados à regularização fundiária.
Trata-se da formalização do Acordo de Cooperação entre ICMBio e o Instituto Arapyaú no âmbito do Projeto Mapbiomas, tendo como objetivo o
compartilhamento de dados das áreas das Unidades de Conservação - UC´s,
através de plataforma colaborativa que permite mapear e filtrar áreas que
sofreram alterações de classe, produzir alertas de desmatamentos em conjunto com outras Instituições e possibilita produzir laudos customizados por
meio do tratamento das imagens. Após as considerações demandadas, o
Comitê Gestor deliberou pela a aprovação do acordo de Cooperação entre
o ICMBio e o Instituto Arapyaú.
Os fundamentos de Planejamento de Trilhas versam sobre um conjunto de
definições que precisam ser estabelecidos para que as trilhas consigam ser
implementadas e manejadas, contém direcionamentos e detalhamentos
técnicos oferecidos para o planejamento e implementação de trilhas nas
Unidades de Conservação – UC´s. Após o assunto ser submetido à avaliação do Comitê Gestor ficou deliberado pela a aprovação. Seguirá para adoção das providências sequentes relacionadas à publicação.
A invasão de espécies exóticas nas Unidades de Conservação – UC´s causa
grande impacto no ambiente e altera o bioma natural. Faz-se necessário o
controle de espécies invasoras para manter esses ambientes naturais.
Diante do exposto sobre as informações demandadas o Comitê Gestor
manifestou favorável a emissão da autorização de manejo, dessa forma
ficou deliberado e aprovada a Autorização de Manejo de Espécies Exóticas
Invasoras, referente aos processos: 02128.00002/2018-25 e
02127.000753/2020-76
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O referente Edital versa sobre Chamamento Público para ações de
preservação do peixe-boi marinho ameaçado de extinção na região
Nordeste e no Estado do Pará, visando estudar propostas advindas da
sociedade civil por meio da Cooperação no tocante da preservação da
espécie. Diante do exposto o Comitê Gestor avaliou e aprovou o Edital de
Chamamento Público. Seguirá para adoção das providências sequentes
relacionadas à publicação.
Projeto a ser desenvolvido pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação
da Biodiversidade Aquática Continental - ICMBio/CEPTA em parceria com a
Faculdade Guanambi - UniFG, que tem como objetivo a conservação de
espécies de peixes rivulídeos ameaçadas de extinção na Bacia do rio das Rãs,
BA. Esse projeto pretende realizar o mapeamento de poças, onde vivem
essas espécies, com amostragem de peixes e caracterização do ecossistema
e de seu entorno. O início do projeto se dará no 2º semestre de 2020 e
monitoramento em campo se iniciará a partir do 1º semestre de 2021,
durante período das chuvas. Não haverá custos relativos a pagamentos por
parte do ICMBio/CEPTA. Conforme apresentado, o Comitê Gestor deliberou
pela a aprovação do Plano de Trabalho do Acordo de Cooperação visando a
conservação das espécies de rivulídeos ameaçadas de extinção.
O Corregedor, Temístocles pediu o uso da palavra, informando a
disponibilização de dois canais para o recebimento de representações
enviadas por autoridades e servidores do ICMBio. O email
corregedoria@icmbio.gov.br e a unidade SEI "Corregedoria". Esclareceu
que "representação" é a comunicação que uma autoridade ou um servidor
faz acerca de possível ilícito administrativo praticado por subordinado ou
colega de trabalho sobre o qual ele tenha tomado ciência diretamente. Após
complementação apresentada pela Auditora Patrícia, acrescentou que no
caso das denúncias, que são as comunicações de eventual ilícito cuja ciência
decorre de informação trazida por cidadão, pela imprensa ou por
organização da sociedade civil, estas devem ser enviadas para o e-mail
ouvidoria@icmbio.gov.br ou devem ser registradas no FalaBr, endereço
eletrônico https://www.icmbio.gov.br/portal/ouvidoria.
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E-MAIL

homero.cerqueira@icmbio.gov.br
mariana.bulat@icmbio.gov.br
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Presente
Presente
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Fernando Lorencini
Marcos Aurélio Venâncio
Marcos José Pereira
Marcos de Castro Simanovic
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PRESENÇA
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Eliel Fontenele

Chefe de Divisão
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Presente
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Chefe de Divisão

kelly.borges@icmbio.gov.br

Presente
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Coordenadora
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Luciana Crema

Servidor
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