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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e nove, 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), Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete - Presidência), Silvana Canuto (Diretora da
DIPLAN), Júlio Gonchorosky (Diretor Substituto da DIREP), Paulo Maier
(Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Christiana (DIBIO),
Tânia Souza, Juliana Sperling - Gabinete da Presidência), Andréa Zarattini
(Assessoria da Presidência), José Roberto (Assessoria de Comunicação)
Daniel Otaviano (PFE).
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Decreto do ICMBio;
Avaliação da Reunião com os CRs;
GT Clima;
SISBIO (Item retirado da pauta).

Deliberações:
1.

Avaliação da reunião com os CRs

Deu-se início com a avaliação da Reunião de Diretoria Ampliada (com os
Coordenadores Regionais). O Chefe Gabinete, Senhor Pedro Eymard, iniciou
os trabalhos informando da solicitação dos Coordenadores Regionais de maior
participação das Diretorias nas futuras reuniões. Desta forma ficou acertada
que a próxima reunião com os CRs ocorrerá na AcadeBio, nos dias 08 e 09 de
outubro de 2009.
A Assessora da Presidência, Senhora Andréa Zarattini, trouxe á
discussão quanto a necessidade de criar um meio de comunicação mais
eficiente sugerida pelos Coordenadores.
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, sugeriu que essa nova ferramenta
de comunicação com os CRs fosse denominada de “Fórum de Gestão”. O
Senhor procurador, Daniel, ponderou que houvesse um moderador, visando
filtrar o que é relevante discutir neste Forum. A Senhora Andrea Zarattini, bem
com o Senhor Pedro Eymard, sugeriram fazer esta comunicação em caráter
experimental, ao que a Diretora da Diplan, Silvana Canuto, concordou.
Por Decisão da Diretoria, ficou acertado que será criado o “Fórum de
Gestão”, com os 11 CRs, e terão acesso o Senhor Daniel (PFE), o Gabinete

da Presidência e as quatro Diretorias. O Dr. Daniel, a pedido do Presidente do
Rômulo, auxiliará na criação desse Fórum e de como deverá ser a
participação do moderador. Ficando ajustado que esta ferramenta será
construída em caráter experimental, e que na próxima reunião presencial com
todos os CRs será avaliada a pertinência de manter esta nova porta de
comunicação no ICMBio ou não.
2.

Decreto do ICMBio

A Diretora da Diplan, Senhora Silvana Canuto, abriu este item da
reunião informando que o Projeto de Lei (PL) que permite a estruturação do
ICMBio de forma plena, contemplando a estrutura necessária para
funcionamento do Instituto por macroprocessos, encontra-se na Casa Civil.
Assim, pediu gestão políticas junto à Secretária Executiva do Ministério, para
agilizar este Projeto.
Na seqüência, a Senhora Silvana Canuto fez uma explanação relativa à
proposta de Decreto do ICMBio. Nesta explanação foi destacada que a versão
apresentada visou atender, em caráter provisório, as necessidades do ICMBio,
quanto a vinculação legal das áreas, de forma a evitar eventuais
questionamentos jurídicos. Esclareceu que esta versão foi preparada diante a
impossibilidade apresentada pelo Ministério do Planejamento em disponibilizar
novos DAS para o ICMBio, o qual somente poderá ser viabilizado mediante
Projeto de Lei.
O Diretor Substituto da DIREP, Senhor Julio Gonchorosky, sugeriu uma
nova análise das Diretorias, com o objetivo de reavaliar não somente as
implicações jurídicas, mas as agregações que não comprometam, de maneira
vital, a proposta.
Ficou acordado que as Diretorias deverão encaminhar ao Gabinete da
Presidência até o fim da tarde de hoje (18h) as propostas, que serão avaliadas
pelo Senhor Presidente.
Por unanimidade, o colegiado manifestou sua preocupação e
descontentamento com a impossibilidade de atender satisfatoriamente a
estrutura do ICMBio em seus macroprocessos, bem como alertaram que a
deficiência compromete a qualidade aguardada para atendimento dos
compromissos institucionais.
3.

GT Clima

A Analista Christiana Pereira Pastorino esclareceu que o GT Clima foi
criado para ordenar e orientar as ações do MMA e de suas vinculadas para o
enfrentamento da questão. Apresentou a estrutura prevista para o Plano
Nacional sobre Clima que está sendo elaborado, o qual foi estruturado em
eixos e objetivos. Ressaltou o caráter político do GT, considerando que os
representantes são ocupantes de cargos do primeiro escalão do MMA
(secretários, diretores ou assessores especiais).

O Diretor da DIBIO, senhor Marcelo Marcelino, trouxe à tona a

necessidade de definição do lócus institucional que assumirá essa agenda no
Instituto, tendo em vista que, apesar da DIBIO ter recebido essa incumbência
no primeiro momento, esta Diretoria tem rebatimento direto em apenas um dos
objetivos que estruturam a agenda de mudanças climáticas. Os demais
objetivos rebatem na DIREP e DIUP.
Foi decidido manter o lócus para essa agenda na DIBIO, que passará
assim a coordenar e articular institucionalmente as ações do ICMBio no GT
Clima.
A Analista Crhistiane esclareceu ter recebido fichas, que deverão ser
preenchidas pelos órgãos vinculados e que serão utilizadas para construção do
Plano Nacional sobre Clima. Após avaliação do colegiado, ficou definido que
este trabalho deverá seguir a lógica dos macroprocessos. Assim, o Dr. Rômulo
solicitou que a Christiana faça análise dos macroprocessos presentes nos
eixos e objetivos definidos pelo Plano. Este assunto deverá retornar ao
colegiado, após vencido o trabalho de identificação de macroprocessos e
respectivo preenchimento de fichas.
Informes
O Presidente Rômulo informou que o ICMBio foi convidado a disputar a
Presidência da Câmara Técnica de Áreas Protegidas do CONAMA. Esclareceu
que a intenção do Dr. Paulo Nogueira Neto em ocupar este cargo. Diante
deste cenário, o Presidente manifestou sua intenção em compor com o Dr.
Paulo, onde o ICMBio ocuparia a vice-presidência da Câmara. Destacou a
importância de ter um nome com o peso do Dr. Paulo na presidência da
Câmara.
O Senhor Paulo Maier falou positivamente da AcadeBio, apesar da
queda de luz na região que, na sua avaliação, não atrapalhou o andamento
dos trabalhos. Sugeriu que fosse pensada outra forma de energia para aquele
Centro, de modo a não depender unicamente da distribuidora de energia. A
Senhora Silvana Canuto concordou e informou que já está pensando e
providenciando outras fontes de energia, de forma a evitar estes fatos.
O presidente Rômulo sugeriu que a regularização Fundiária passe a
trabalhar alinhada à Procuradoria Federal Especializada (PFE), visando dar
celeridade aos processos e, para isso, defendeu a possibilidade de
estabelecimento de um contrato de terceirização específico a esta demanda.
O Presidente Rômulo pediu, ainda, que a senhora Josefa fizesse um
levantamento nas Atas anteriores, dos compromissos assumidos pelos
participantes do Colegiado, bem como que estes sejam monitorados quanto a
sua execução.

