Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos 20 dias do mês de novembro de dois mil e nove, 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 - Presidência), Gustavo Costa Rodrigues (Diretor
Substituto da DIPLAN), Julio Gonchoroski (Diretor Substituto da DIREP), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da
DIBIO), Juliana Sperling – Assessoria da Presidência), Tânia Souza
(Assessoria da Presidência), Rose Mamede (Apoio Administrativo do
Gabinete), Andréa Zarattini (Assessoria da Presidência) e Jorge Piccolo
(Coordenador Substituto de Fiscalização/CGPRO).
Pauta:
1. Elaboração do Relatório de Gestão do MMA,
2. Demandas pendentes com prazo para pronunciamento (MPF, AGU,
CGU,TCU...)
3. Proposta de estratégia para elaboração de conteúdo para o novo sítio
do ICMBio na internet,
4. Ações para implementação da monitoria no Parque Nacional de
Itatiaia,
5. Contratação de sistema de acompanhamento dos autos de infração do
ICMBio,
6. Acordo 19,
7. Requerimentos de Informação ( que tem prazos legais) e Projetos de
Lei,
8. Estruturação da APA do Planalto Central e,
9. Informes
Deliberações:
1. Elaboração do Relatório de Gestão do MMA
A correspondência encaminhada pelo MMA, que solicita ao ICMBIO
contribuições ao Relatório de Gestão do MMA, foi remetida às Diretorias, por
meio do Memo Circular nº 25, de 17.11.09. Assim, foi requerido o empenho das
Diretorias para atender à solicitação no prazo pactuado. Após discussão do
tema, foram acordadas as segu9intes deliberações:
 Nova data para recebimento das manifestações das Diretorias: quinta-feira,
26.11.09, até às 18h.

 O Gabinete deverá consolidar as manifestações e encaminhar ao MMA, até
30.11.09.
2. Demandas pendentes com prazo para pronunciamento (MPF, AGU,
CGU e TCU)
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, esclareceu a gravidade pela não
observância dos prazos para respostas das demandas originárias do Ministério
Públicos e afins. Neste sentido, a Senhora Rose Mamede fez uma
apresentação das demandas recebidas e do atual cenário, por meio de uma
explanação quantitativa, ressaltando a distribuição dessas demandas no
âmbito das Diretorias, dos Centros, das Unidades e Coordenações Regionais.
Havidas as deliberações, ficou acordado que será agendada reunião com as
assessorias das Diretorias, para viabilizar a melhor maneira de elucidar a
questão da perda de prazos desse tipo de documento.
A Senhora Tânia Souza, da Assessoria da Presidência, sugeriu que, quando se
tratar de Requerimento de Informação, o Gabinete tenha a liberdade de passar
direto para os Coordenadores ou técnicos, que irão elaborar a resposta, antes
de levar ao conhecimento do Diretor, tento em vista a urgência em responder a
esse tipo de solicitação. Assim ficou pactuado o acolhimento da proposta
apresentada, de maneira a proteger os prazos.
3. Proposta de estratégia para elaboração de conteúdo para o novo sítio
do ICMBio na internet
(Item retirado da pauta - será discutido na próxima Reunião de Diretoria).
4. Ações para implementação da monitoria no Parque Nacional de Itatiaia
O senhor Diretor da DIREP, Júlio Gonchorosky, informou que os estudos para
concessão em Itatiaia deverão ser concluídos até 31 de dezembro de 2009 e
os Processos para licitação, a partir de março de 2010. Considerou, ainda,
necessário e urgente a identificação de um DAS para nomear o responsável
pelo grupo de impulsão, cujo servidor já foi identificado.
Cientificou que as ações para regularização fundiária se fazem urgentes,
visando demonstrar a presença institucional na área, bem como o cumprimento
dos acordos firmados.
5. Contratação de sistema de acompanhamento dos Autos de Infração do
ICMBio
O Senhor Coordenador Substituto de Fiscalização, Jorge Piccolo informou os
entendimentos estabelecidos com o Serpro, no sentido de contratar empresa
para desenvolver o Sistema de Acompanhamento dos Autos de Infração do
ICMBio. Informou, ainda, que a WWF propôs viabilizar recursos no sentido de
consolidar o referido Sistema. Esclareceu que esta atividade já conta com
recursos da BR 319. Após discussão, considerando a existência de recursos
para o Sistema nas ações da BR 319, ficou estabelecida a orientação para que

a CGPRO estabeleça entendimentos com a WWF, de forma a utilizar os
recursos oferecidos em ações de treinamento dos usuários do sistema.
6. Acordo 19
O Senhor Gustavo Rodrigues, Diretor Substituto da DIPLAN, informou que
houve uma reunião no IBAMA, segunda-feira, 16.11.09, onde o ICMBIO esteve
representado pela Diretora Silvana Canuto, para discussão desse tema.
Informou, ainda, que nessa reunião fora providenciada pelo IBAMA minuta de
um novo acordo, encaminhada informalmente para análise deste Instituto e que
esta já foi preliminarmente aprovada.
O IBAMA ficou encarregado de formalizar o processo, encaminhar para análise
jurídica e, em seguida, enviar para manifestação formal do ICMBio, quando
deverá ser submetido ao ICMBIO para assinatura do Presidente Rômulo Mello.
7. Requerimentos de Informação (que tem prazos legais) e Projetos de Lei
Item foi incluído no item 2
8. Estruturação da APA do Planalto Central
O Senhor Diretor Substituto da DIREP, Júlio Gonchorosky, discorreu sobre a
carência de infraestrutura da mencionada APA, sobretudo quanto as atividades
de autorização para licenciamento delegadas a UC. Após discussão das
condições de trabalho apresentadas para a APA, ficou deliberado que:
 Serão destinados a UC 02 (dois) servidores aprovados no Concurso de
Remoção Interna, efetuado para atender o processo de autorização de
licenciamentos
 O Presidente Rômulo Mello, no intuito de implantar a Gestão Integrada nas
Unidades de Conservação e consolidar essas Unidades, fará reunião com
os chefes de UCs/DF, sexta-feira, 27.11.09, com a presença do
Coordenador Regional, Bernardo Brito, na qual apresentará modelo de
Portaria de Gestão Integrada dessas Unidades, visando ao
desenvolvimento e integração das mesmas.
 O Gabinete da Presidência deverá providenciar a realização da referida
reunião, bem como uma minuta de portaria a ser discutida.
9. Informes
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, falou sobre as reuniões ocorridas no
Gabinete do Presidente da República, enfatizando o que diz respeito as
autorizações para o Licenciamento Ambiental, de competência deste Instituto.

