
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTOCHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE  

FLORESTA NACIONAL DE IPANEMA 

 

 

ATA da 1ª reunião ordinária do Conselho Consultivo da Floresta Nacional de 

Ipanema 

 

Aos nove (9) dias do mês de maio de dois mil e dezessete, as 14h00 horas, reuniram-se na Sede 

da Floresta Nacional de Ipanema os membros do Conselho Consultivo e convidados para a 1ª 

reunião ordinária do Conselho Consultivo da UC do exercício 2017. 

Pauta da Reunião: 

 Abertura 

 Apresentação dos participantes e expectativas 

 Situação atual do Plano de Manejo da Flona de Ipanema 

 Formação de Câmaras Técnicas 

 Revisão do Regimento Interno 

 Renovação do Conselho 

 Fechamentos e encaminhamentos 

 

I - Abertura 

A Reunião foi aberta pelo Senhor Chefe Rafael Costa da FNI que agradece a presença de todos 

os conselheiros,convidados e aos servidores pela colaboração na realização da reunião do 

Conselho. Apresenta os pontos a serem discutidos e passa a palavra a moderadora Khely para 

prosseguimento apresentando a pauta, pedindo que cada convidado se apresente. Após as 

formalidades a moderadora pede pra que cada um fale sobre as expectativas relacionadas à Flona 

e ao próprio Conselho Consultivo. 

 

 



II – Apresentação dos participantes e expectativas 

As manifestações exaradas de forma “chuva de ideias” e que representam os anseios dos 

participantes foram: 

 Mudança para melhor 

 Transparência 

 Ação 

 Comprometimento 

 Fortalecimento do viveiro 

 Restabelecimento das câmaras técnicas 

 Cuidado com Patrimônio Histórico 

 Cooperação 

 Troca de experiências  

 Turismo Rural 

 Buscar recurso das antenas 

 Divisão das responsabilidades 

 Apoio na gestão 

 Agilidade nas decisões 

 Registro dos Trabalhos realizados 

 

III - Situação Atual da Revisão do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Ipanema 

 A coordenadora técnica da revisão do Plano de Manejo, Ofélia de Fátima Gil Willmersdorf, faz 

uma contextualização do Plano na forma de Linha do Tempo, desde o início do processo de 

revisão. 

Esclarece que a revisão do Plano era necessária em função de que o 1º Plano foi elaborado com 

base no Roteiro de Parques (IBAMA,2002) e portanto suas zonas não serem as mais apropriadas 

para Florestas Nacionais, uma vez que são de uso sustentável. 

• Processo de revisão: iniciaram em 08/2008, com oficinas internas com servidores, 

colaboradores; 

• Oficina de Planejamento Participativo: 04/2012, com ampla participação (academia, 

conselheiros, servidores e convidados) 

• Durante o período de 2012 a setembro de 2016, foram concluídos os dois encartes 

Diagnóstico e Planejamento, instituição de Grupo de Trabalho para avaliação da Zona de 

Amortecimento (ZA). A demora em apresentar a versão final ao Conselho Consultivo 

ocorreu em função da indefinição do tratamento a ser dado a Zona de Amortecimento; 



• 29/09/2016 – Apresentação do Plano de Manejo para o Conselho Consultivo; 

• A partir da apresentação foram apresentadas sugestões das coordenações de fiscalização, 

Uso Público e ACADEBio; 

• Avaliação das manifestações encaminhadas e discutidas em reunião preparatória em 

24/11/2016; 

• Apresentação da versão final à Coordenação de elaboração e revisão de Planos de 

Manejo (COMAN) e Coordenação Geral CGCAP para discussão, sugestões e aprovação 

em 24/02/2017; 

• Após correções foi elaborado Nota Técnica para encaminhamento à Procuradoria Federal 

Especializada (PFE), com parecer para aprovação e demais providências de publicação; 

• Aprovação pela presidência ICMBio através de portaria (aguardando publicação) 

 

IV – Formação das Câmaras Técnicas 

Considerando que em outubro de 2017 a Portaria que renova o Conselho Consultivo da Flona de 

Ipanema se expira foram convidados voluntários para compor a  Câmara Técnica de Renovação 

do Conselho e  revisão do Regimento Interno, para adequação à IN 09/2014. Os representantes e 

voluntários que se colocaram à disposição foram: 

 Representante da Aramar 

 Carlos Eduardo E Raus 

 Demis Lima 

 Edson Antônio Nogueira 

 Emanuela Barros 

 Maria Lucia de Deus Palha Santos 

 Ofélia de Fátima Gil Willmersdorf  

 Rafael Gonçalves Dorival 

 

V - Encaminhamentos 

a) Ficou acordado que as atas serão encaminhadas por e-mail 

b) A próxima reunião do Conselho Consultivo, por sugestão da Chefe da ACADEBio, sra 

Marina Kluppel, nas instalações da Academia. 



c) Os componentes da Câmara Técnica de renovação do Conselho e revisão do Regimento 

Interno serão contados para a 1ª reunião de instalação, que deverá acontecer nas próximas 

semanas. 

 

 

 

 


