Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dez, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da DIPLAN), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Fernando Dal’ava (Diretor Substituto da
DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete),
Sandra Genari (ASCOM), Andréa Zarattini, Tania Souza e Juliana Sperling (Assessoria
da Presidência.
Pauta:
1. Projeto KFW;
2. Discussão para definir o posicionamento do ICMBio sobre o PL 5722 que trata de
mineração em UC;

3. Cogestão em Unidades de Conservação - PL 4573/2004 - Sarney Filho;
4. Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial -UNESCO;
5. Projeto da Sede do Instituto (João Bateli, Tatiana, Paulinho e Salomão);
6. Remoção para UCs – prioritárias;
7. Avaliação de desempenho; e
8. Informes
Deliberações:
1. Projeto KFW (retirado de Pauta)
2. Discussão para definir o posicionamento do ICMBio sobre o PL 5722 que trata de
mineração em UC.

O Projeto de Lei – PL que regulamenta a exploração mineral em unidades de
conservação de uso sustentável, será colocado em pauta na comissão de Meio
Ambiente amanhã, 07 de julho de 2010, e o ICMBio deverá se manifestar sobre o
mencionado PL.
Tendo em vista que ainda não existe uma posição formal do ICMBio, as Diretorias
DIBIO, DIUSP e a procuradora Federal Especializada – PFE, farão uma reunião hoje,
dia 06 de julho de 2010, para elaborarem uma proposta.
3. Cogestão em Unidades de Conservação - PL 4573/2004 - Sarney Filho.
O Instituto Chico Mendes entende que este assunto é extremamente importante e que
necessita de um tratamento especial no âmbito do ICMBio. Nesse sentido a assessoria
parlamentar irá solicitar ao Deputado Sarney Filho a retira o mencionado PL da pauta e
criará uma força tarefa coordenada pela Assessoria da Presidência do ICMBio, com a

participação da DIUSP (Viviane Lasmar), DIREP (Paulo Carneiro) e PFE (Dr. Daniel),
com vistas à elaboração de uma proposta que norteará o devido encaminhamento.
4. Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial - UNESCO
A Assessora Andréa Zarattini informou que o Brasil irá sediar, em Brasília, no período
de 25.07 a 03.08.10, a 34ª Reunião do Comitê do Patrimônio Mundial. Esclareceu que
várias iniciativas de participação do ICMBio já estão sendo providenciadas e solicitou
às Diretorias que têm interface com as ações da Convenção (DIREP, DIUSP e DIBIO)
a indicação de participantes.
Tendo em consideração que existem três formas de participação na Reunião –
Delegado, Staff e Observador, a Assessora Andréa irá remeter aos Diretores a
orientação para inscrição de participantes, bem como relação dos Sítios brasileiros já
reconhecidos e unidades de conservação integrantes, para que sejam avaliadas e
encaminhadas as inscrições, inclusive de algumas UCs que compõem sítios.
5. Projeto da Sede do Instituto (João Bateli, Tatiana, Paulinho e Salomão)
A DIPLAN apresentou uma proposta de projeto para a construção da sede do Instituto
Chico Mendes, no terreno que será doado pela Terracap, próximo ao Centro Cultural
do Banco do Brasil.
A proposta em tela foi concebida de forma sustentável, desde a sua construção até o
funcionamento do prédio, a título de exemplificação podemos destacar que o referido
projeto prevê uma redução de 70% no consumo de água e 30% no consumo de
energia. Havidas as deliberações ficou definido o seguinte:
A proposta foi aprovada pela Direção, bem como as ações futuras visando à
concretização e execução do projeto, após os ajustes sugeridos pelas Diretorias, e que
assunto voltará à Mesa para aprovação final em reunião futura.
6. Remoção para UCs – prioritárias.
A DIPLAN entregou aos Diretores, para análise, uma proposta de portaria que
regulamenta o concurso interno de remoção, bem como um conjunto de unidades
prioritárias que serão contempladas no CIR. Na reunião do dia 13 de julho será
aprovado a referida portaria e as unidades contempladas.
7. Avaliação de desempenho
O Coordenador Geral da CGGP, Senhor Clayton Geraldo, prestou esclarecimentos so
bre o processo da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista Ambien
tal - GDAEM, referente a avaliação individual, quanto à forma de avaliação definindo a
cadeia hierárquica a ser seguida.
Informou, ainda, que o prazo para a avaliação será dilatado até o final do mês de julho
de 2010 e que a CGGP estará divulgando nota nesse sentido.

8. Informes

