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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezoito 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), Julio Gonchorosky (Diretor Substituto da DIREP), Sandra Genari
(Assessoria de Comunicação), Ronei Alcântara (CGPRO) Iolita Bampi
(Assessoria Direp), Paulo Carneiro (Coordenador Geral CGPRO) e Vili Tomich
(Diplan).
Pauta:
1. Proposta de redestinação de recursos de compensação ambiental;
2. Uniforme;
3. Greve ;
4. Decreto;
5. Doação de aeronave;
6. Tijuca; e
7. Informes
Deliberações:
1. Destinação de recurso de compensação ambiental
O Coordenador da Compensação Ambiental, Senhor Vili, discorreu sobre a
proposta de compensação ambiental referente aos empreendimentos:
Transposição do Rio São Francisco e linha de transmissão Tucurui
Presidente Dutra - MA
A coordenação apresentou proposta de redestinar os recursos, provenientes
dos dois empreendimentos contemplando, além das unidades já beneficiadas,
o Parque Nacional da Serra da Canastra, no caso da revitalização do Rio São
Francisco e as Reservas Extrativistas da Mata Grande e Ciriaco, no caso da
linha de transmissão.
Havidas as discussões, ficou acordado que uma nova proposta será
apresentada na reunião de Diretoria de 25 de maio de 2010, a qual deverá ser
elaborada à luz da Resolução do CONAMA, nº 371, de 05 de abril 2006, bem
com mapeamento dos empreendimentos com respectivas áreas de influência
dos empreendimentos (10KM), e apresentada para deliberação e
encaminhamento à Câmara de Compensação Ambiental.

2.Uniforme
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, apresentou proposta de Portaria que
disciplina e regula o uso de uniformes pelos servidores do ICMBio, pelos
estagiários e colaboradores eventuais.
Após as apresentações foram feitas algumas observações e sugestões ficando
acordado que a DIPLAN encaminhará no email de todos os servidores do
quadro do ICMBio os modelos e a minuta do texto base de portaria que versa
sobre o uso de uniformes, para a manifestação de todos.
Após essa etapa, será apresentada ao colegiado a consolidação dessas
manifestações, bem como as especifidades relativas ao tecido que será
utilizado e os modelos.
3. Greve
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou que em reunião com a
Senhora Ministra, Izabella Mônica, ontem, 17 de maio de 2010, foi informado
que o Ministério do Meio Ambiente vai aguardar a decisão do STJ, que deve
ocorrer até o final desta semana, para que seja reiniciado o processo de
negociação.
4. Decreto
O Presidente encaminhará esta semana uma nova versão do Decreto que
aprova a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em
comissão e funções gratificadas do Instituto Chico Mendes, para o Ministério do
Meio Ambiente.
5. Doação de aeronave
O Cel. Ronei, Coordenador de Emergências Ambientais da CGPRO, informou
da intenção de doação de uma aeronave Baron, BE 58, com capacidade para
transportar 2 tripulantes e 4 passageiros, por parte da Polícia Civil do Distrito
Federal /DF.
A referida corporação propõe doar a aeronave para o Instituto Chico Mendes e
em contrapartida o ICMBio de disporia a realizar, pelo menos, 20 horas de vôo
por ano, por um período ainda a ser estimado, para a mencionada corporação
e que aeronave em questão seria incorporada ao patrimônio deste Instituto e o
Corpo de Bombeiros do DF seria o operador e responsável pela angaragem da
mesma.
Após a exposição de funcionamento, custos e meios de utilização, ficou
acordado que na próxima reunião de diretoria, 25 de maio de 2010, a
Coordenação trará para apreciação e deliberação do Conselho Diretor uma
apresentação baseada em custo beneficio, para discussão e direcionamento.
6. Tijuca (Item retirado de pauta)

