Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística), Fernando Dal’Ava (Diretor Substituto da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinski (Diretor da Diretoria de Criação
e Manejo de UCs), Paulo Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação
Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Carlos Vitor Bezerra (Procurador da PFE), Gustavo Rodrigues (Coordenador Geral da CGPLAN), Daniel Penteado (Coordenador Geral da
CGPT), Marcelo Cavallini (Coordenador da Coordenção de Criação de UC), Marcelo Marcelino
(Diretor da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Claudia Camurça (Chefe da Divisão de Comunicação).

Pauta:
1. Ampliação da Floresta Nacional do Araripe
2. Solicitação de reserva de auditório para Reuniões Plenárias do Conama 2012;
3. Participação do ICMBio no Subprograma de Produção de Mudas e Sementes
do Programa Mais Ambiente;
4. Definição de limites orçamentários por macroprocesso; e
5. Informes

Deliberações:
1. Ampliação da Floresta Nacional do Araripe
O Senhor Marcelo Cavallini contextualizou os presentes sobre a proposta existente,
desde 2002, de incorporar à Floresta Nacional do Araripe-Apodi, uma área de
aproximadamente 706 hectares de propriedade da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária-Embrapa.
Naquela ocasião, por um contrato de comodato com a Embrapa, o Ibama já era o
responsável por cuidar da área. Ainda em 2002, com a anuência da Embrapa, foi
realizada a consulta pública para efetivar o repasse da gleba para o Ibama, porém, o
processo inconcluso permaneceu sem movimentação até 2011.
Por orientação da Procuradoria Federal Especializada-PFE, foi refeita com êxito a
consulta pública a fim de ratificar o resultado obtido em 2002.

A proposta foi aprovada pelo Comitê Gestor e o processo será encaminhado ao
Ministério do Meio Ambiente.
O Senhor Rômulo Mello orientou que o despacho para o Ministério deve obedecer em
tudo que for possível as orientações da Casa Civil para subsidiar e padronizar os
despachos com a Presidente da República. Tendo em vista que este Sumário
Executivo encontra-se ainda está em elaboração pela DAP/MMA, o processo seguirá
excepcionalmente sem o crivo dos critérios. O Senhor Marcelo Cavallini informou estar
em articulação com o DAP com o objetivo de discutir e alinhar tais procedimentos, os
quais deverão atender ao referido roteiro.
2. Solicitação de reserva de auditório para Reuniões Plenárias do Conama 2012
A Senhora Silvana Canuto informou que o Instituto recebeu pedido formal para sediar
as reuniões plenárias do CONAMA em 2012.
Sobre o pleito, embora todos concordem com a importância sob o ponto de vista
político e institucional que o Instituto receberia diante disso, a Senhora Diretora de
Planejamento, Administração e Logística mencionou algumas dificuldades logísticas e
operacionais, tais como a obrigatoriedade de identificação na portaria, disponibilidade
de estacionamento, dificuldade de comunicação em virtude da falta de sinal de celular
no subsolo e linha telefônica exclusiva para o auditório, livre acesso à rede wireless,
dentre outros.
Feitas as avaliações e discussões pertinentes, deliberou-se que o Presidente irá
marcar conversa com a Secretaria Executiva do CONAMA para tratar das limitações
operacionais para realização do evento no ICMBio, delegando a ela a decisão de
adotar o Instituto Chico Mendes como local sede para realização das reuniões do
Conselho Nacional de Meio Ambiente.
3. Participação do ICMBio no Subprograma de Produção de Mudas e Sementes
do Programa Mais Ambiente
O Senhor Daniel Penteado iniciou falando que, após o informe sobre este tema, na
última reunião do Comitê Gestor, realizou reunião com técnicos da DIMAN para
atender ao pedido do MMA de manifestação quanto à possível participação do Instituto
no Subprograma de Produção de Mudas e Sementes do Programa Mais Ambiente.
Na reunião, foi consenso entre os técnicos, que a participação do ICMBio no referido
subprograma pode se dar prioritariamente em Unidades de Conservação de Uso
Sustentável com a presença de populações tradicionais, especificamente Resex, Flona
e RDS. A coleta e fornecimento de sementes podem ser realizados pelas
comunidades, necessitando-se para tanto capacitação técnica para as atividades de
inventário florestal, coleta, produção, armazenagem de sementes e comercialização
das mudas e sementes, além de investimento em infra-estrutura e equipamentos.
Atualmente o ICMBio não dispõe de equipe habilitada para tal capacitação nem mesmo
de recursos para este investimento. Em Flona sem a presença de população
tradicional, a coleta e fornecimento de sementes podem ser realizados através de
parcerias com instituições habilitadas, ou mesmo através de licitação de áreas no
interior da Unidade de Conservação. Nestas a produção e fornecimento de mudas

podem se viabilizados através de parcerias em que parte das mudas produzidas sejam
revertidas à recuperação da vegetação nativa da Unidade de Conservação.
Após considerações, o Comitê aprovou a proposta elaborada. Como encaminhamento,
o Senhor Daniel Penteado ficou de minutar um documento em resposta, até a próxima
sexta-feira, para a Presidência remeter ao Ministério do Meio Ambiente.
4. Definição de limites orçamentários por macroprocesso
A Senhora Silvana Canuto falou da dificuldade de concluir esta tarefa sem conhecer as
outras fontes de recurso do Instituto, tarefa dada às Diretorias e não concluída até o
momento. Ademais, sem a publicação do decreto que dispõe sobre a programação
orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder
Executivo não é possível propor divisão dos recursos.
Os Diretores da DISAT e da DIBIO afirmaram ter informações sobre recursos extraorçamentários consolidadas e que as mesmas serão repassadas à DIPLAN ainda
nesta data. O Diretor da DIMAN justificou a razão da não conclusão do levantamento
pela lógica diferente do orçamento para esses recursos e afirmou estar em diálogo com
a DIPLAN para alinhamento.
A Senhora Silvana Canuto informou que, sob orientação do Secretário Executivo do
Ministério do Meio Ambiente, vai efetuar articulações junto à SPOA/MMA para a
construção de uma estratégia de recomposição do orçamento.
Associado a discussão das questões orçamentárias seria também discutido as metas
físicas de acordo com os limites orçamentários.
Como encaminhamento, o Senhor Rômulo Mello solicitou a conclusão de levantamento
dos recursos extras existem atualmente no Instituto. De posse dessas informações,
intensificar a atuação no sentido de angariar mais recursos orçamentários para as
ações do ICMBio em 2012.

