Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente) Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinski (Diretor da Diretoria de Criação e Manejo
de Unidades de Conservação), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete Substituto), Bernardo Ferraz (Procurador Chefe Substituto), Jose Carlos Moreira Pereira (Auditor Chefe), Marcelo Meirelles Cavallini (Coordenação de Criação de Unidades de Conservação), Claudia Camurça (Divisão de
Comunicação), Bernardo Issa (Gabinete).

Pauta:
1. Ampliação da Resex Lago Cuniã
2. Critérios para alocação de DAS
3. Planejamento de auditoria interna
4. Comitê Gestor (Regimento)
5. Fernando de Noronha (Gestão)
6. Informes
Deliberações:
1. Ampliação da Resex Lago Cuinã
O Coordenação de Criação de Unidades de Conservação, Senhor Marcelo Cavallini,
apresentou a proposta de ampliação da Resex Lago Cuniã, a ser feita em áreas
públicas situadas no Estado de Rondônia. Ele informou que a proposta foi submetida
em audiência pública no ano de 2006 e conta com manifestação favorável do Ministério
das Minas e Energia, FUNAI, Comando da Aeronáutica e SPU, não havendo no
processo nenhuma manifestação do Estado de Rondônia, mesmo tendo sido
consultado em duas ocasiões. O comitê aprovou por unanimidade a proposta,
resguardada a necessidade de se efetivar novamente a consulta ao governo estadual.
O Senhor Marcelo Marcelino, solicitou que fosse apresentada previamente ao Comitê
uma orientação para futuras tomadas de decisão em relação às propostas de
criação/ampliação. O Sr. Ricardo Soavinski se prontificou a apresentar na próxima
reunião do comitê um relatório com todas as propostas atualmente em curso. O Senhor
Presidente solicitou que antes das novas avaliações seja encaminhado aos membros
do Comitê a exposição de motivos acompanhada de um croqui (shape) com os limites

propostos.
2. Critérios para alocação de DAS
Item retirado de pauta e movido para próxima reunião do Comitê.

3. Planejamento de Auditoria Interna-ICMBio
O Senhor José Carlos Moreira Pereira apresentou a proposta de planejamento da
Auditoria Interna, na qual sugeriu que fossem realizadas auditorias de caráter técnico
com vistas à elaboração de um diagnóstico amplo da gestão das seguintes unidades
de conservação: Floresta Nacional de Brasília, APA do Planalto Central, Parque
Nacional de Brasília, Reserva Biológica da Contagem e UAAF Pirassununga. O Senhor
Auditor-Chefe ressaltou as dificuldades operacionais decorrentes da limitação do corpo
técnico do setor que coordena. A Senhora Silvana Canuto solicitou que fossem
identificados servidores com perfil adequado para compor a equipe de auditoria. O
Senhor Marcelo Marcelino sugeriu que a auditoria incluísse um Centro Especializado e
que o modelo proposto verifique não só a eficiência na aplicação dos recursos, mas
também a eficácia e a efetividade, sugerindo que a auditoria interna tivesse condições
de enxergar os ganhos de escala do Instituto a partir dos macroprocessos
estabelecidos. O Senhor Ricardo Soavinski sugeriu que a auditoria acompanhe os
processos de delegação de serviços (concessões), de modo a acompanhá-los desde
sua concepção até a execução. O Senhor Paulo Maier sugeriu que os trabalhos
abarquem a realidade nacional de atuação do instituto, sugerindo a inclusão da
Floresta Nacional de Jamari no escopo dos serviços, tendo sido apoiado por todos os
demais. Diante das sugestões o Senhor Auditor-Chefe ficou de revisar o planejamento
proposto para apresentar em nova versão ao comitê.
4. Comitê Gestor (Regimento)
Item retirado de pauta
5. Fernando de Noronha (Gestão)
Por necessidade de aprimoramento de aspectos de gestão envolvendo a APA e o
Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e por orientação do Senhor
Presidente ficou acordado que será feita uma reunião em Recife com os Senhores
Marcelo Marcelino e Jose Carlos Moreira Pereira, os chefes da APA e do PARNA além
da Coordenadora Regional da CR-3. Será solicitado alinhamento dos procedimentos
nas unidades de conservação com as orientações e normativas provenientes da
administração central.

