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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezessete dias do mês de agosto 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), Gustavo Rodrigues (Diretor substituto da DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da
DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP),
René da Fonseca (Procurador -PFE).
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aniversário do ICMBio;
Orçamento;
Incêndios florestais em unidades de conservação;
Decreto ICMBio;
Supressão vegetal em unidades de conservação;
Decreto que institue a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
em Terras Indígenas;
7. Representação do ICMBio no Conselho Nacional de Recursos Hídricos; e
8. Informes
Deliberações:
1. Aniversário do ICMBio
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, discorreu acerca da solenidade em
comemoração ao terceiro aniversário do ICMBio, que terá em sua programação um
café da manhã, a partir das 9h, do dia 26 de agosto de 2010, no Parque Nacional de
Brasília com a presença da Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente, Izabella
Mônica Teixeira, dos servidores e outros convidados. Na referida solenidade serão
assinados alguns Atos conforme abaixo:
 planos de ação de espécies ameaçadas, criação de conselho, Programa de
Revitalização do Parque Nacional de Brasília, Portarias de criação de RPPN's e
portarias aprovando de Planos de Manejo.
O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, sugeriu uma fala do presidente com dados
gerais dos avanços do ICMBIO dos seus 03 anos de existência, com posterior
publicação no boletim informativo: ICMBio em foco.
Na referida solenidade será apresentada também, a pedra fundamental da construção
da sede do ICMBio, em terreno que será doado pela SPU/DF, para essa finalidade,
com a respectiva assinatura do termo de doação do terreno.

Após as discussões, ficou acordado que todas as Diretorias encaminharão ao
presidente Rômulo Mello, até 25 de agosto de 2010, um resumo do que deverá ser
falado na solenidade do dia 26 de agosto, bem como publicado no“ICMBio em Foco” .
Ficou acordado ainda, que a senhora Sandra Trevizoli, da Direp, auxiliará as demais
Diretorias, na elaboração do documento em referência
Foi informado ainda, da possibilidade de participação do Senhor Presidente da
República em uma solenidade comemorativa do aniversário do ICMBio no período de
27 de agosto a 01 de setembro.
2. Orçamento.
O Diretor Substituto da Diplan, Gustavo Rodrigues, apresentou um resumo do
orçamento por macroprocessos, disponível ate 16 de agosto de 2010.
Havidas a apresentação e as discussões, ficou deliberado o seguinte:
 Será feita uma solicitação de liberação de limites de empenho para atender
demandas do macroprocesso de proteção (Investimento e Custeio);
 Será feita uma solicitação de crédito suplementar para a proteção em
investimento e custeiro no valor de R$ 10.000.00000 (dez milhões de reais);
 Será elaborada correspondência solicitando e especificando o financeiro
necessário para cobrir as despesas acima previstas.
3. Incêndios florestais em unidades de conservação.
O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, fez uma explanação acerca da gravidade dos
incêndios florestais que estão acorrendo em algumas Unidades de Conservação, bem
como discorreu sobre as estratégias, mobilização e organização com vistas ao
combate desses focos.
Após as discussões, cogitou-se que, com relação as ações de combate aos incêndios
estas podem ser consideradas satisfatórias; entretanto, é necessário que seja feito um
trabalho preventivo mais eficaz visando, futuramente, minimizar esses eventos nas
UC's.
4. Decreto ICMBio
O Presidente Rômulo Mello, informou que reabriu, juntamente com o MMA, os diálogos
com o Ministério do Planejamento, no sentido de viabilizar a publicação do novo
decreto da Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão
e das Funções Gratificadas do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio.
5. Supressão vegetal em unidades de conservação
O Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, fez uma explanação em que evidenciou a
inexistência de um lócus específico na sede, para tratar das autorizações de supressão
de vegetação em UC’s, no que concerne à competência técnica dessa demanda.
Desse modo, ficou encaminhado que este assunto será discutido em reunião especifica
com a Consultoria Nexucs, para identificar o macroprocesso de referência para essa
agenda e a respectiva Diretoria responsável pela condução dessa matéria. Enquanto

isso, a comissão criada por meio da Portaria n° 653, 16 de novembro de 2009, auxiliará
na condução desa atividade."
6. Decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas.
O Diretor da DIUSP, Paulo Maier, apresentou a proposta de minuta de Decreto que
Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas e dá
outras providências.
Após as discussões pelo colegiado, foi deliberado que a DIUSP elaborará uma Nota
Técnica que deverá ser encaminhada para todas as Diretorias, para a Presidência,
para a Chefia de Gabinete e para a PFE. Após as considerações e devidas sugestões,
essa matéria deverá retornar ao Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, para proceder
aos devidos encaminhamentos.
7. Representação do ICMBio no Conselho Nacional de Recursos Hídricos
No que concerne à representação do Instituto Chico Mendes no Conselho Nacional de
Recurso Hídricos, o colegiado decidiu que o ICMBio participará do referido conselho da
seguinte forma:


Caso não seja possível a sua inclusão imediata na condição de titular, o ICMBio
participará na condição de convidado e não na condição de suplente de outra
Instituição.

Informes
O Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, entregou cópia do PL que regulamenta o Artigo
23 da Constituição, de autoria do Senhor Deputado Sarney Filho, para apreciação e
posterior discussão em agenda futura.
o Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, falou brevemente sobre proposta de minuta de
Decreto de Zona de Amortecimento de unidades de conservação e sugeriu que este
assunto seja ponto de pauta na próxima reunião de Diretoria.

