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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos onze dias do mês de maio de dois mil 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 do ICMBio)
Pedro Eymard (Chefe de Gabinete), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN),
Osnil Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor
da DIBIO), Ricardo Soavinsky (Diretor da DIREP), Daniel Otaviano (PFE) e
Sandra Genari (Assessoria de Comunicação).
Pauta:
1. Planejamento da DIBIO
2. KFW (DIUSP)
3. Informes

Deliberações:
1. Planejamento da DIBIO
O Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, fez uma apresentação explanando o
planejamento das ações dos processos institucionais da Diretoria para 2010,
de acordo com os recursos orçamentários disponibilizados para este exercício.
Informou que no processo de pesquisa, além de 10 Centros de Pesquisa e
Conservação, foram contempladas com projetos aprovados 73 (setenta e três)
unidades de conservação, das quais 29 são executoras diretas de projetos.
Discorreu sobre as metas para os processos de elaboração da lista de
espécies ameaçadas e de elaboração de planos de ação previstas para 2010 e
2011, com estimativa de alcance até 2014, demonstrando assim, a
preocupação em deixar para a próxima direção do ICMBio, uma base sólida de
planejamento que facilite o início da nova gestão e visando á continuidade dos
processos importantes para a Instituição.
2. KFW
O Diretor substituto da DIUSP, Osnil Nepomuceno, juntamente com o
Coordenador Geral de Florestas Nacionais, Daniel Penteado, fez uma
apresentação sobre o Projeto Apoio à Gestão de Florestas Públicas para a
Produção Sustentável.
Projeto este que o KFW investirá algo em torno de 15 milhões de Euros, tendo
como contrapartida brasileira 21,4 milhões de Euros (ICMBio e SFB),
executores do referido projeto.

A aplicação desses recursos, no período de 4 anos, beneficiarão 17
(dezessete) Floresta Nacionais na Amazônia, com estrutura física,
equipamentos e material permanente, bem como Elaboração de Planos de
Manejo e constituição de Conselhos Consultivos.
Havida essa apresentação, ficou acertado que o assunto voltará à pauta em
outra oportunidade, para deliberação do Conselho, referente às propostas a
serem apresentadas pela DIUSP, de indicação de Diretores e Coordenador
Geral para compor os Comitês previstos no projeto.

