Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezesseis dias do mês de novembro 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), Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Iolita
Bampi (Assessoria DIREP), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Fernando Dal'Ava
(Diretor Substituto da DIBIO), Ricardo Brochado (Coordenador da AcadeBio),
Daniel Otaviano (Procurador–PFE), Daniel Penteado (Coordenado Geral de
Florestas), Marcelo Kinouchi (Coordenador de Avaliação de Implementação de
UC/DIREP), Carlos Henrique (Coordenador da DIREP).
Pauta:
1 – Apresentação dos resultados da viagem a APN – Cooperação Brasil
Argentina;
2 – Resolução CONAMA;
3 – Embaixada da Itália – referente frota aérea para combate à incêndios
florestais;
4 – PL de Co-gestão;
5 – Definição de procedimentos de manejo florestal comunitário em
RESEX, RDS e FLONA; e
6 – Informes
Deliberações:
1 – Apresentação dos resultados da viagem a APN – Cooperação Brasil
Argentina
O Coordenador da AcadeBio, Ricardo Brochado, fez uma apresentação dos
resultados da viagem à Argentina, no período de 03 a 09 de outubro de 2010
para participar de reunião sobre Cooperação Brasil Argentina cuja pauta
versou sobre a formação e capacitação de Recursos Humanos, bem com
ampliação da Cooperação entre os Institutos APN e ICMBio, tendo sido
considerada pelos representantes do Instituto Chico Mendes, muito positiva.
Após a apresentação e discussões, ficou acordado pelo Conselho Diretor o que
segue:


No âmbito da cooperação bilateral Brasil e Argentina, propor acordo
formal entre os Institutos APN e ICMBio; e



Ficou acordado também que, a Assessoria Internacional do ICMBio, seja
protagonista na implantação do acordo formal, articulando as devidas
ações internas.

2 – Resolução CONAMA
O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, apresentou minuta de proposta
que dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimento ou atividades
de significativo impacto ambiental que afetam unidade de conservação ou sua
zona de amortecimento e da outras providencias, para discussão, sugestões e
encaminhamento.
Após as discussões foi sugerido que o ICMBio defendesse
posições:

as seguintes

 Com relação aos empreendimentos de significativo impacto ambiental
esse assunto já é tratado na Lei n° 9.985, por conseguinte, deverá
continuar com os mesmos procedimentos anteriores; e
 Nos casos em que a Zona de Amortecimento – ZA não estiver definida
e não necessitar de EIA/RIMA a ciência deverá ocorrer para as
atividades/empreendimento num raio de 10 KM.
3 – Embaixada da Itália – referente frota aérea para combate à incêndios
florestais (Item retirado de pauta, ficando acordado que a DIPLAN e DIREP,
farão uma reunião prévia sobre o tema e apresentaram uma proposta para
deliberação do Conselho Diretor).
4 – PL de Co-gestão
(item retirado de pauta)
5 – Definição de procedimentos de manejo florestal comunitário em
RESEX, RDS e FLONA
O Coordenador Geral de Florestas, Daniel Penteado, apresentou minuta de
proposta das diretrizes, critérios e procedimentos ao Manejo Florestal
comunitário de recursos madeireiros no interior de Resex, Flona e RDS,
resultado das discussões entre as Coordenações de Florestas, de Unidades de
Conservação de Proteção Integral e da Coordenação de Avaliação de Impactos
Ambientais. O conselho efetivou os ajustes pertinentes e sugeriu encaminhar à
PFE, para análise jurídica e, posteriormente, submeter à assinatura do Senhor
Presidente.
6 – Informes
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, informou que dia 14 de dezembro
de 2010, será comemorado no Parque Nacional de Brasília, os 10 anos do
SNUC. Assim, solicitou que as Diretorias apresentem ao Gabinete da
Presidência com a máxima celeridade possível, os Atos que serão assinados
nessa ocasião.
A Senhora Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou das dificuldades
financeiras do ICMBio, nesse momento.

Informou ainda, da necessidade de reunião específica com os consultores da
Nexucs para dar continuidade ao processo de Planejamento Estratégico deste
Instituto. Ficando acordado que o senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard,
encaminhará este assunto com o Presidente e, após, informará aos Diretores
uma data para a mencionada reunião.
O Senhor Diretor Substituto da DIBIO, Fernando Dal'Ava, informou que a
primeira fase do processos de seleção para a escolha dos chefes dos centros
CMA, CECAT e COPOM foi concluída e que o resultado será encaminhado
para apreciação final do Senhor Presidente do ICMBio.

