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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e dois dias do mês de junho 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: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da
DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO),
Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete), Paulo
Carneiro (Coordenador Geral da CGPRO) Flávia Oliveira (Coordenadora Geral
Substituta da CGPRO) e Sandra Genari (ASCOM).
Pauta:
1. Apresentação da Empresa Condor para aquisição de equipamentos menos
letais; e
2. Informes
Deliberações:
1. Apresentação da Empresa Condor para aquisição de equipamentos menos
letais.
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, apresentou os representantes da empresa
Condor e discorreu acerca da intenção do uso de equipamentos não letais, quando da
atividade de campo, pelos agentes do ICMBio. O Senhor Célio Pitombo, representante
da empresa Condor, fez uma explanação a respeito dos produtos de alta tecnologia
não letais produzidos em larga escala pela referida empresa e que já são utilizados
pela Petrobras, ONU, Policia Federal entre outros segmentos nacionais e
internacionais.
Após a exibição dos produtos, foram selecionados 09 (nove) dentre os apresentados
pela mencionada empresa. Dessa forma o Coordenador da CGPRO, Paulo Carneiro,
propôs a aquisição desses itens considerados de grande relevância para os trabalhos
do ICMBio, a saber:








Kit de carga sinalizadora noturna completo – SS 615;
Espargidor de agente pimenta – GL 108 OC;
Espargidor de agente pimenta – GL 108 OC MAX;
Armadilha iluminativa SS 604/A;
Lançador cal 40mm de munições não letais – Am 640;
Projétil iluminativo calibre 40x46mm com paraquedas – NT 906;
Projetil de Impacto Expansível Soft Punch-AM 470;




Projetil cal 37/38mm cal 37x38mm carga múltipla lacrimogênea – GL 203; e
Maleta e Bolsa de Transporte.

Havidas as discussões foi aprovada pelo Conselho Diretor à aquisição imediata de
determinados produtos, bem como o processo licitatório.
2. Informes
O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, informou sobre um evento que esta sendo
conduzido pelo Serviço Florestal, que tratará da concessão florestal nas Florestas
Nacionais, ressaltando a importância da participação do ICMBio no evento. Informou,
também, que terá uma reunião amanhã, 23 de junho de 2010, com o Ministério do
Turismo sobre o tema Parques na Copa.

