Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos 06 dias do mês de setembro 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: Rômulo Mello (Presidente), Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Ricardo
Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo
Marcelino (Diretor da DIBIO), Geraldo Maia (Procurador – PFE) e Tânia Souza
(Assessoria do Gabinete).
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Apresentação do Relatório de Transição;
Zona de Amortecimento; (DIREP)
Resex Prainha do Canto Verde;
GEF 5; (DIBIO)
Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das
Unidades de Conservação do sistema federal – RAPPAM;
6. Informes.
Deliberações:
1 - Apresentação do Relatório de Transição
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, fez uma explanação da primeira
parte do relatório de transição, informando que os dados apresentados neste
relatório foram repassados pelos coordenadores de cada setor, pessoalmente,
e que já está devidamente consolidado. Informou também que o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG dilatou o prazo para até o dia 13
de setembro, impreterivelmente.
Ficou acordado que será feita uma revisão geral no documento em apreço
pelas Diretorias, visando informar com clareza e transparência as ações
realizadas pelo Instituto Chico Mendes ao longos desses 03 (três) anos, até o
dia 08.09.2010, e que, após essa revisão, o Senhor Chefe de Gabinete fará as
atualizações diretamente no sistema e encaminhará ao MPOG.
2 - Zona de Amortecimento
A Senhora Assessora da DIREP, Iolita Bampi, apresentou minuta de Decreto
que regulamenta o artigo 2º, Inciso XVIII, 25 e 27, parágrafo 1º, da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

Havidas a apresentação e as discussões, foram sugeridos alguns ajustes no
texto da referida minuta. Após será encaminhado, via e-mail, para anuência da
Mesa Diretora e, não havendo qualquer outra adequação, o referido processo
será encaminhado formalmente, para análise e discussão do Ministério do Meio
Ambiente – MMA.
3- Resex Prainha do Canto Verde
O Diretor da DIUSP, Paulo Maier, apresentou ao Conselho Diretor um histórico
da referida Resex, bem como discorreu sobre a ocupação de lotes na região
desde 1976.
Após as discussões ficou encaminhado que deverá ser criado um Grupo de
Trabalho – GT, coordenado pela DIREP para, em 60 dias, fazer um estudo
socioeconômico dessa área, quando o assunto retornará ao Conselho para
uma tomada de decisão.
4 - GEF 5
Tendo em vista que este assunto tinha prazo para definição, na última sextafeira, 03.09.2010, foi devidamente encaminhado pelas Diretorias, razão pela
qual foi retirado da pauta.
5 - Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das
Unidades de Conservação do sistema federal – RAPPAM
(retirado de pauta, voltará dia 13 de setembro).
6 - Informes
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, informou da reunião havida no Ministério
do Planejamento onde foi avisado que esta semana haverá uma possível
definição na proposta do Decreto do ICMBio.
A Senhora Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou que nos próximos
dias terá informações atualizadas sobre o orçamento. Discorreu também sobre
a viagem ao Parque Nacional do Iguaçu com o Dr. Gerson Galvão, a Dra. Célia
Correia, da Secretaria de Orçamento Federal – SOF e o Senhor José Roberto,
Chefe de Infra-estrutura de Meio Ambiente, a qual considerou muito produtiva
para o Instituto Chico Mendes.
Informou ainda:
 que está sendo organizada, para o período de 27 a 30 de setembro,
reunião com todos os coordenadores regionais em Itaituba/Pará;
 que haverá a comemoração dos 25 anos do Parque Nacional da
Chapada Diamantina no dia 19 de setembro de 2010;
 que no dia 08 de setembro a ACADEBio faz aniversário e que no dia
20 tem início o Curso de Capacitação para os instrutores, ocasião em
que será comemorado o seu primeiro aniversário; e

 que nos dias 21 e 22 de setembro, haverá um encontro com os chefes
das UAAFs em Teresópolis/RJ, com vista à avaliação do andamento
dessas Unidades.

