Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor
Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 10h, teve início a reunião com os seguintes participantes: Roberto
Ricardo Vizentin (Presidente), Silvana Canuto Medeiros (Diretora da Diretoria de
Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN), Marcelo Alberto Gorski Borges
(Procurador da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio), Marcelo Marcelino
de Oliveira (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade - DIBIO), Paulo Henrique Marostegan e Carneiro (Coordenador-Geral
de Proteção da Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN),
João Arnaldo Novaes Júnior (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial em Unidades de Conservação - DISAT), Maria Iolita Bampi
(Chefe de Gabinete), Maria Cláudia Camurça Martins (Chefe da Divisão de
Comunicação Social - DCOM), Jorge Luiz Pegoraro (Chefe do Parque Nacional do
Iguaçu) e Juliana von Sperling (Gabinete da Presidência).
Pauta:
1.

Aniversário de cinco anos do ICMBio (28 de agosto).

2.

Definição dos pontos focais para o GEF Terrestre e Iniciativa LifeWeb.

3.

Agenda internacional.

4.

Informe.

Deliberações:
1.

Aniversário de cinco anos do ICMBio (28 de agosto).

O Senhor Marcelo Gorski Borges informou que a Procuradoria Federal Especializada
(PFE) solicitou, para as suas unidades junto às Coordenações Regionais do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o mapeamento de ações
civis públicas que possam resultar em melhorias para as unidades de conservação e a
indicação daquelas passíveis de serem ajuizadas, por ocasião da comemoração do
aniversário de cinco anos do Instituto, durante a última semana do mês de agosto, com
a realização, no dia 31, de um evento especial no Parque Nacional de Brasília (PNB).
O Diretor da DIBIO, por sua vez, propôs o lançamento do Atlas da Biodiversidade:
Empreendimentos em Unidades de Conservação e Cavernas e da edição atualizada do
Atlas da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção em Unidades de Conservação
Federais, ressaltando, contudo, a necessidade de prévia apresentação de ambos os
volumes para a Senhora Ministra de Meio Ambiente.
Outros atos, como a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) e
a entrega de certificados aos respectivos proprietários, bem como a assinatura de

planos de manejo, por exemplo, foram sugestões apresentadas pela Senhora Chefe de
Gabinete, para providências por parte da Diretoria de Criação e Manejo de Unidades
de Conservação (DIMAN), que deverá se manifestar a respeito.
O Senhor Presidente sugeriu que seja expedida orientação às unidades de
conservação para que também participem do processo comemorativo, caso tenham
possibilidades, seja providenciando a realização de sessão nas Câmaras de
Vereadores nos municípios onde se encontram localizadas e/ou a exposição de
banners, exibição de filmes e distribuição de materiais informativos.
Com base nas contribuições supracitadas, bem como nas seguintes: publicação da
instrução normativa sobre imagens e da instrução normativa que permite o manejo
sustentável de animais em reservas extrativistas; lançamento da exposição de
espécies ameaçadas; divulgação dos resultados institucionais no site do ICMBio;
realização de evento com a participação de parlamentares, entre outras; e
considerando, ainda, as sugestões complementares a serem encaminhadas pelas
Diretorias até o dia subsequente à realização desta reunião, a Divisão de Comunicação
Social (DCOM) elaborará uma proposta de programação, para avaliação e definição,
enquanto que a Diretoria de Planejamento, Administração e Logística (DIPLAN)
providenciará os meios necessários para a realização dos eventos comemorativos.
2.

Definição dos pontos focais para o GEF Terrestre e Iniciativa LifeWeb.

Em consideração aos entendimentos mantidos entre o ICMBio e o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), em 2 de agosto de 2012, durante a reunião de apresentação da
situação atual dos projetos de cooperação internacional: GEF Terrestre e Iniciativa
LifeWeb, foi ressaltada, pela Senhora Chefe de Gabinete, a necessidade de o Instituto
providenciar a indicação de representantes para serem os pontos focais destes
projetos.
Para a Iniciativa LifeWeb, projeto vinculado à estratégia nacional de consolidação e
ampliação de áreas protegidas, cujo principal doador é a Alemanha, foi indicado o
Senhor Gustavo Costa Rodrigues, Coordenador-Geral de Planejamento Operacional e
Orçamento (CGPLAN) da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística
(DIPLAN).
Para o GEF Terrestre, financiado pelo Banco Interamericano e também vinculado à
estratégia nacional para tornar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (SNUC) uma referência de gestão de áreas protegidas, foi sugerido o nome
do Senhor Ricardo José Soavinski.
3.

Agenda internacional.

A Senhora Chefe de Gabinete fez uma breve explanação a respeito da forma como a
referida agenda vem sendo conduzida internamente e sobre a participação do ICMBio
nos eventos ambientais internacionais, informando, em seguida, que foi formalizado
pedido de reunião junto ao Ministério do Meio Ambiente para tratar a demanda
existente com relação a estas agendas externas, definir prioridades e representantes
brasileiros.
Outro ponto discutido foi à capacitação internacional. A Senhora Silvana Canuto
reportou-se à existência de um comitê, no âmbito do Instituto, devidamente organizado
e preparado para tratar deste assunto e, assim, solicitou aos presentes a atenção no

sentido de continuarem a encaminhar todas as demandas de capacitação para a
DIPLAN.
Com vistas ao nivelamento dos Diretores da Casa quanto às agendas internacionais
que o ICMBio participa, foi acordado que a Senhora Juliana Sperling providenciará um
mapeamento para ser apresentado em reunião oportuna.
4.

Informe.
4.1. VII Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação e III Simpósio
Internacional de Conservação da Natureza.

Em atendimento às deliberações das reuniões anteriores do Comitê Gestor, datadas de
6 de junho e 11 de julho de 2012, o Gabinete da Presidência preparou com apoio de
algumas Diretorias o comunicado sobre as orientações referentes à participação no VII
Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, que será realizado no período de
23 a 27 de setembro de 2012, em Natal/RN. O referido comunicado foi expedido pela
Divisão de Comunicação Social (DCOM), no dia 7 de agosto de 2012, via e-mail, para
todos os servidores do ICMBio.

