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Sala de reunião da Presidência

PONTOS DE PAUTA
TÍTULO DA PAUTA
1

Projeto Gestão Florestal (KfW)

SÍNTESE DO ASSUNTO

Apresentação do Plano Operativo 2021 e execução 2020.

Apresentação do SISGA

02128.001092/2020-96 - Minuta de Termo de Cooperação por meio do qual
o ICMBio pretende estabelecer com o Colégio Registral Imobiliário de Minas
Gerais – CORI-MG, procedimentos para a emissão de certidões imobiliárias
eletrônicas, com isenção de taxas, a fim de instruir processos de regularização fundiária das Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais ou em
outros conveniados.
02128.002029/2019-33 - Compensação de reserva legal do imóvel denominado Fazenda Chapadão da Babilônia, correspondente à matrícula no 3563,
com área registrada de 97,5838 ha, de propriedade da Agropecuária Nonô
Prata Ltda., localizado no Parque Nacional da Serra da Canastra.
Sistema de Gestão de Atividades criado pela DISAT.

5

Apresentação do PROEA

Programa de Educação Ambiental – PROEA.

6

ACT Vale e Flona de Goytacases

2

Plano de Trabalho – Termo de Cooperação Técnica CORI-MG

Compensação de reserva legal
3

4

ACT Vale e Flona de Goytacases

7

Encerramento dos trabalhos do GT referente às definições acerca da
Encerramento dos trabalhos do GT referente às definições acerca da salvasalvaguarda do acesso a informações no âmbito do Instituto Chico Mendes
guarda do acesso a informações no âmbito do Instituto Chico Mendes de
de Conservação da Biodiversidade.
Conservação da Biodiversidade.

8

Informes Gerais

Informes Gerais

ENCAMINHAMENTO/DELIBERAÇÃO

A

B

C

D

E

O projeto gestão Florestal tem como objetivo assistir as unidades de conservação por meio de desenvolvimento com foco na reposição Florestal,
bem como o desenvolvimento capacitacional em UCs previamente definidas por critérios de necessidade. Será escolhido uma modalidade de compras, dentre as três ofertadas. Aprovado pelo Comitê Gestor, sendo que a
priorização para a utilização dos recursos nas UC´s ficará a posteriori.
Trata-se de Termo de Cooperação Técnica CORI-MG por meio do qual o ICMBio pretende estabelecer com o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais – CORI-MG, procedimentos para a emissão de certidões imobiliárias eletrônicas, com isenção de taxas, a fim de instruir processos de regularização
fundiária das Unidades de Conservação do Estado de Minas Gerais ou em
outros conveniados. Aprovado pelo Comitê Gestor, seguirá para a Presidência do ICMBio para indicação de Servidor responsável pela emissão das Certidões.
Os processos 02128.002029/2019-33 trata da Compensação de Reserva
Legal do Imóvel do imóvel denominado Fazenda Chapadão da Babilônia,
localizado no Parque Nacional da Serra da Canastra. Atendendo a todos os
critérios da legislação ambiental e após considerações demandadas, o
Comitê Gestor deliberou pela a aprovação do recebimento da
Compensação de Reserva legal do referido processo.
O Sistema de Gestão de Atividades, foi desenvolvido pela DISAT que tem
como finalidade controlar e gerenciar as demandas da Diretoria e suas coordenações subordinadas. O uso da ferramenta permite uma melhor distribuição dos processos e tarefas, gerenciamento de fluxos e controle de prazos, tornando assim a gestão desta Diretoria mais eficiente. O Diretor da
DISAT, informou que estão aceitando das demais Diretorias e Gabinete,
propostas de melhorias do Sistema, a ser encaminhado via SEI. Considerando a viabilidade de implementação do SISG no âmbito do ICMBio, o comitê gestor manifestou favorável pela aprovação.
Trata-se de proposta de jogos pedagógicos, tendo em vista seu potencial de
atingir um público mais amplo e difuso, como ferramenta para a disseminação de informação sobre as Unidades de Conservação, que ainda são pouco
conhecidas pela sociedade, enquanto importantes espaços para a proteção
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Sr. Marcelo Prado, fará
a apresentação da proposta na Reunião do dia
15/12/2020.

DISAT
4

5

DISAT

F

G

do patrimônio natural e a promoção do desenvolvimento socioambiental.
A proposta está em acordo com os objetivos e linhas de ação propostas
pelo PROEA, no entanto o Comitê Gestor decidiu prosseguir com a validação na próxima reunião do Comitê Gestor.
Trata de Proposta de Acordo de Cooperação entre Vale e ICMBio, visando
o interesse mútuo das Partes na adoção de medidas de apoio nas atividades
de proteção ecossistêmica na área de abrangência da Floresta Nacional de
Goytacazes. Parceria em que a Vale em compromisso com o ICMBio fará
investimento financeiro na FLONA mencionada. O recurso será executado
pela Vale não havendo transferência direta o Instituto. A proposta atende
ao programa: “Novo pacto com a sociedade” desenvolvido pela Vale. Após
considerações demandadas, o Comitê Gestor deliberou pela a aprovação
do ACT.
O Assessor da Presidência, Pedro Araújo, informou que a comissão instaurada por meio da portaria que institui o grupo de trabalho para tratar sobre
documentos preparatórios foi concluída a dias posteriores, sendo que foi
apresentada a proposta ao comitê gestor o qual aprovou posteriormente
após enviar a documentação para PF, o mesmo teceu algumas considerações e analisou a inviabilidade do andamento no processo, uma vez que já
existia legislação pertinente, e se fosse adotado alguma providência para a
nova regulamentação mesmo de interesse da instituição poderia causar alguns conflitos com a legislação vigente. Nesse ínterim houve a mudança do
Presidente do ICMBio e o atual, Fernando Lorencini, deliberou pela não finalização dos trabalhos, ou seja, pela não continuidade de uma nova regulamentação, uma vez que já existia a legislação correspondente, assim acatando as orientações da PFE. Face o exposto, nesta data apresentou ao comitê gestor as informações e encerrou os trabalhos ora mencionados, cuja
medida adotada foi aprovada pelo o Comitê Gestor.
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Coordenador
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Tatiana Fajardo

Coordenadora

tatiana.fajardo@icmbio.gov.br

Presente
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Servidor

paola.ribeiro@icmbio.gov.br
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Coordenador
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Chefe de UC

andré.mello@icmbio.gov.br

Presente

6

FLONA GOYTACASES
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Analista Ambiental
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