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 dezembro 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), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Paulo
Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo
Soavinsky (Diretor da DIREP), Tânia Souza, (Assessoria da Presidência),
Andréa Zarattini (Assessoria da Presidência) e Sandra Genari (Assessoria de
Comunicação).
Pauta:
1. Planejamento Orçamentário para 2010,
2. Quilombola,
3. Mata Grande e,
4. Informes
4.1 – Plano de Comunicação

1. Planejamento Orçamentário para 2010,
A Diretora da Diplan, Silvana Canuto, fez uma apresentação do atual quadro
do orçamento geral contemplando todos os recurso para 2010, por macro
processos.
No que concerne a Compensação Ambiental, foram apresentados os recursos
existentes a executar, executados e os depositados na Caixa Econômica
Federal, a serem aplicados nos macroprocessos de Consolidação Territorial,
Planejamento, Implementação e Estudo para criação.
Após as deliberações, ficou acordado o seguinte:
•

Foi identificado um deficit de aproximadamente 200 milhões na rubrica
custeio. Neste sentido, será preparado pela Diplan, com a participação
das demais Diretorias, uma exposição de motivos que será
encaminhada ao MMA, justificando a necessidade de se ampliar o
orçamento para 2010;

•

A Diretoria do ICMBio envidará esforços no sentido
arrecadação e, por conseguinte, o orçamento;

aumentar a

•

Buscará, também, junto ao MMA e MPOG, um incremento no
orçamento de 2010;

•

No que concerne a rubrica de investimento, ficou acordado que cada
Diretoria fará um estudo apontando e justificando as suas necessidades
e encaminhará à Diplan, visando à consolidação da planilha
orçamentária para 2010. A partir desse estudo, será elaborado um
plano de aplicação que será aprovado na Reunião de Diretoria de
19.01.2010.

2. Quilombola
A DIUSP fez uma apresentação das propostas da Diretoria para resolução do
conflito decorrente da sobreposição entre territórios quilombolas e as seguintes
Unidades de Conservação: Parques Nacionais do Jaú, Aparados da Serra e da
Serra Geral, e Reservas Biológicas do Guaporé e da Mata Escura. As
propostas foram baseadas no resultado dos GTs instituídos para análise dos
casos e acrescidas de novos elementos gerados no decorrer dos trabalhos de
conciliação.
2.1 – Jaú
Aprovada a proposta do GT, que sugere o reassentamento das 18 famílias da
comunidade do Tambor.
2.2 - Parques Nacionais da Serra Geral e Aparados da Serra com
sobreposição com a Comunidade São Roque.
Após apresentação da proposta da DIUSP e das discussões acerca do
assunto, foi acordado com o colegiado que uma nova proposta será
encaminhada pela DIUSP, hoje, 15 de dezembro de 2009, até o final da tarde,
contendo as alterações discutidas e sugeridas pela mesa diretora, para que
seja submetida à consulta rápida e após análise e desdobramentos, aprovação
do conselho.

2.3- Guaporé
Após aprovação da proposta do grupo de trabalho de reelaboração do RTID foi
aprovado também a proposta de desafetação da área de incontroversa
ocupação Quilombola correspondente a aproximadamente 3.500 hectares.
2.4 - Mata Escura
Aprovada proposta da DIUSP que compreende alteração dos limites da
Unidade de Conservação visando a desafetação de parte da área sobreposta
ao território quilombola da Comunidade Mumbuca, mudança da categoria da

UC para Parque Nacional, envolvimento da comunidade quilombola nas
atividades de uso público e negociação junto ao Instituto Estadual de Florestas
de Minas Gerais para desoneração do território da obrigação de manter a
Reserva Legal.
3. Mata Grande
A Analista Ambiental Bruna De Vita, fez uma explanação sobre a Rebio da
Mata Grande e apresentou um plano de resgate do manejo da reserva
extrativista em apreço. Após discussão ficou acordado que o referido plano
será encaminhado à compensação ambiental, e para os macroprocessos com
os quais o referido plano tenha interface.
4. Informes
4.1 – Plano de Comunicação
A Coordenadora da Ascom, Sandra Genari, Informou que, a partir desta
semana, serão divulgadas no ICMBio em Foco, de forma resumida, as
decisões das reuniões da diretoria colegiada, remetendo à Ata publicada na
Intranet. Informou, ainda, que será aberta para uma oitiva da casa, pela
intranet, para que todos os servidores possam opinar e dar contribuições para
o Plano de Comunicação do Instituto e, em janeiro, já com as contribuições
consolidadas, apresentará o Plano para aprovação da Diretoria.
Solicitou aos diretores urgência na indicação do nome de seu representante no
Comitê Gestor de Sítios Eletrônicos, tendo em vista a necessidade de
levantamento de dados ainda no mês de janeiro para publicação do novo site
do ICMBio já em março. Os nomes deverão ser indicados até a próxima sextafeira, 18.12.09.

