Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quatro dias de maio 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:
Rômulo Mello (Presidente do ICMBio) Osnil
Nepomuceno (Diretor substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da
DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de
Gabinete) Gustavo Costa Rodrigues (Diretor Substituto da DIPLAN), Jorge
Henrique Moritzen (Analista Ambiental DIREP), Ricardo Araujo (Analista
Ambiental DIREP) e Adriane Correia de Souza (DIPLAN).
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Venda de Floresta Plantada em Floresta Nacional;
Planejamento DIBIO;
Decreto ICMBio
Informes

1. Venda de Floresta Plantada em Floresta Nacional;
O Analista Ambiental Jorge Henrique Moritzen apresentou uma proposta, para
o manejo de floresta plantada nas Florestas Nacionais do Sul e Sudeste,
contendo o embasamento legal, bem como ressaltando alguns aspectos como
a conservação e a pesquisa.
A proposta apresentada continha um cronograma de atividades para o ano de
2010, nas seguintes Florestas Nacionais: Capão Bonito, Assungui, Ipanema,
São Francisco de Paula e Três Barras.
O Trabalho contemplava, ainda, a quantidade de hectares a serem utilizados,
as espécies a serem manejadas (Pinnus, Araucária e Eucalipto), um
prognóstico de arrecadação e um cronograma de execução.
Após apresentação e discussão dos presentes, ficou deliberado que, com
relação aos produtos madeireiros (Pinnus e Eucalipto), se procederia ao corte
raso e se proporia um programa de recuperação da área, ficando a cargo do
Plano de Manejo e da equipe de acompanhamento dos trabalhos a definição
de programas de produção, pesquisa e bancos de dados.

Já com relação a araucária, seria feito um desbaste estabelecendo programas
de conservação e manejo de fauna.
Foi ainda aprovado a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para a supervisão
das atividades a serem desenvolvidas na execução dos trabalhos.
2. Planejamento DIBIO
(Retirado de pauta, ficando para a próxima reunião de Diretoria, 11.05.2010).
3. Decreto ICMBio
Tendo sido estabelecido como uma das prioridades para o ano de 2010 a
revisão do Decreto que Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, uma nova
proposta foi retrabalhada, tendo sido acordado o seu envio para o Ministério do
Meio Ambiente, contemplando a criação de Auditoria, Corregedoria,
Coordenação de Proteção, Coordenação de Compensação Ambiental,
estruturação da Procuradoria Federal Especializada,
dos Centros de
Pesquisas, Coordenações Regionais e unidades de conservação.
A minuta de Decreto com exposição de motivos será encaminhada até o dia 06
de maio para o Ministério do Meio Ambiente
4. Informes
Tendo em vista o adiantado da hora os informes ficaram para a próxima
reunião
.

