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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e nove, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 09h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes participantes:
Rômulo Mello (Presidente/ICMBio), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete), Silvana Canuto (Diretora
da DIPLAN), Ricardo Soavinski (Diretor DIREP), Paulo Maier (Diretor /DIUSP), Marcelo
Marcelino (Diretor da DIBIO) Andréa Curi Zarattini (Assessora/Gabinete ICMBio) e Erika
Fernandes Pinto (Substituta/DIUSP) e Daniel Ribeiro (Procurador ICMBio).
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Participação do ICMBio no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação;
Apresentação da Proposta Orçamentária do ICMBio para 2009;
Faça Projetos;
Criação de dois Centros de Conservação Marinha;
Saída dos Centros de Pesca para o IBAMA;
PROGE do ICMBio;
Relatório ICMBio/2008 (aprovação da estrutura, indicação de pontos focais que tenham
disponibilidade para este trabalho e estabelecimento de prazos.).

Deliberações:
Por solicitação, respectivamente da Sra. Diretora da DIPLAN e do Sr. Diretor da DIBIO,
foram retirados de pauta os itens 2 e 4, com o compromisso de que sejam reapresentados na
próxima reunião de Diretoria.
Foram incluídos dois novos itens na pauta: Instrução Normativa de Licenciamento e Uso da
Logomarca
1. Participação do ICMBio no Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação;
O Sr. Diretor da DIREP argumentou a importância da participação do ICMBio no evento,
bem como da oportunidade do Instituto assumir uma posição diferenciada no Congresso,
tendo em vista tratar-se de evento cujo tema é o objeto da nossa ação institucional. Esta
posição foi reforçada pelos demais Diretores presentes, tendo a Sra. Diretora da DIPLAN,
enfatizado a necessidade de uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente. Ficou
acordado que os Diretores apresentarão uma proposta de participação do ICMBio no evento
e que a DIPLAN se responsabilizará por viabilizar a logística necessária.

Deliberação:
 Será constituído um grupo com representates das Diretorias para prepararem uma
proposta de participação, ficando a DIPLAN responsável pela logística e as demais
Diretorias pelo conteúdo.;
 Ficou acordada uma reunião para discussão do conteúdo, na segunda-feira, dia

26.01, na DIREP:
 A proposta de participação deverá ser apresentada na próxima reunião de Diretoria
para avaliação e deliberação.
2. Apresentação da Proposta Orçamentária do ICMBio para 2009;
Item retirado de pauta.
3. Faça Projetos;
A Sra. Diretora da DIPLAN informou que o Faça Projeto foi disponibilizado por meio da
Internet, da Intranet, bem como por meio do correio eletrônico institucional a todos os
servidores do Instituto. Comunicou ainda a preparação de uma “aula virtual” sobre o Faça
Projetos. Avaliou que alguns problemas apresentados por esta ferramenta estão associados
aos prazos, tendo em vista que muitos chefes encontram-se de férias. Ressaltou a
necessidade de definir e dar publicidade a metodologia que será utilizada para seleção dos
projetos. Lembrou, ainda, ser imperativo definir o estabelecimento das regionais.
O Sr. Diretor da DIREP sugeriu formalizar os Grupos de Trabalho, mesmo sem a conclusão
da formalização das regionais, recomendação que foi acolhida por todos.
Deliberação:
 As diretorias encaminharão a DIPLAN, até dia 28.01, indicação de dois servidores
que irão compor o Grupo de Trabalho responsável pela análise dos projetos de
manutenção:
 Para a análise de mérito, será constituído um Grupo de Trabalho, com a liderança da
DIBIO (Ugo) e participação das demais Diretorias. Este Grupo será composto por
Gustavo (DIPLAN), Maria Iolita Bampi (DIREP) e Erika Fernandes Pinto (DIUSP).
Este GT será responsável por estabelecer procedimentos de análise dos projetos
finalísticos. Ficou estabelecido o dia 04.02 como data para conclusão dos trabalhos,
com recomendação para antecipação, de forma a permitir sua apreciação, se possível,
no dia 28.01
4. Criação de dois Centros de Conservação Marinha;
Item retirado de pauta.
5. Saída dos Centros de Pesca para o IBAMA;
O Chefe de Gabiente informou que a transferência dos Centros de Pesca para o IBAMA está
condicionada ao estabelecimento do novo Decreto. O Sr. Diretor da DIBIO comunicou que
esteve no CEPENE, por orientação do Sr. Presidente, para discutir este assunto com os
servidores. Esclareceu que solicitou e já recebeu a manifestação formal dos servidores sobre
o interesse em permanecer no IBAMA ou de transferência para o ICMBio, cujas respostas já
foram recebidas na DIBIO. Esclareceu que a visita aos demais Centros ainda não foi
cumprida em decorrência da necessidade de participação do IBAMA e da dificuldade da
construção de uma agenda comum.
A Sra. Diretora da DIPLAN comunicou o estabelecimento de acordo para que, enquanto o
Decreto não é publicado, o ICMBio honre os compromissos de manutenção dos Centros.
Contudo, as Unidades Gestoras (UGs) destas unidades não mais serão utilizadas para apóio
a outras unidades do ICMBio, bem como que ações finalísticas dos Centros deverão ser
executadas com recursos do IBAMA, por meio de destaque orçamentário para o ICMBio.

Deliberação:

 A DIBIO irá encaminhar as manifestações recebidas do CEPENE para a DIPLAN,
bem como continuará na agenda de visita aos demais Centros.
6. PROGE do ICMBio;
O Procurador Geral fez um breve relato sobre a estruturação a nova Procuradoria do
ICMBio, informando que já tem o compromisso do Procurador Geral Federal de lotar 05
procuradores, além do Procurador Chefe e do seu Substituto. Informou ainda sobre a
Portaria n° 1.355, publicada no Diário Oficial de 23.12.2008, que atribui a PROGE do
ICMBio a representação Judicial e extra judicial, a consultoria e o assessoramento jurídico
do Instituto.
7. Relatório ICMBio/2008
O Sr. Chefe de Gabinete esclareceu sobre as dificuldades apresentadas para elaboração do
Relatório do ICMBio/2008, especialmente da impossibilidade de contribuição dos
representantes indicados pelas Diretorias, em razão de agendas já comprometidas
anteriormente. Esclareceu ainda sobre a urgência na aprovação da estrutura do relatório (por
macro processos), indicação de pontos focais que tenham disponibilidade para este trabalho
e estabelecimento de prazos.
Deliberação:
 Foi aprovada a proposta de estrutura do relatório por macro processos:
 As Diretorias encaminharão para a Assessoria do Gabinete, até o dia 06 de fevereiro,
resumo das realizações de cada macro processo, no formato estabelecido, ou seja,
textos sucintos, no máximo 4 páginas por macro processo, fonte Arial 12.
8. Instrução Normativa de Licenciamento
Foi informada pelo Diretor da DIREP a realização de análise da Instrução Normativa de
Licenciamento, que resultou em sugestões para aprimoramento do Instrumento. Os
participantes ressaltaram a necessidade de se estabelecer um instrumento que defina as
regras de transição.
Deliberação:
 O processo de avaliação de aprimoramento da IN deverá ser conduzido pela DIBIO;
 Os Diretores da DIBIO, DIREP, DIUSP se reunirão no dia 26.01, 10h, na DIREP,
para uma avaliação preliminar;
 No aprimoramento da IN, deverão ser consideradas regras de transição:
9. Uso da Logomarca
O Sr. Chefe de Gabinete informou sobre a conclusão do documento que orienta a utilização
da logomarca do ICMBio, bem como a necessidade de apreciação do documento pelas
Diretorias, para posterior aprovação do Colegiado.
Deliberação:
 O Gabinete irá encaminhar as Diretorias, até o dia 26.01, versão digital do
documento, para apreciação e manifestação até o dia 29.01.

INFORMAÇÕES:
1. GEF Mangue
A Sra. Diretora da DIPLAN comunicou ter recebido o Sr. Carlos Castro do PNUD, que
entrou em contato com o ICMBio para informar sobre o Projeto GEF Mangue, que foi
aprovado desde agosto de 2008 e que vem apresentando baixa execução. Esclareceu que
o projeto é de responsabilidade do MMA, mas que entende ser pertinente incluir o
ICMBio na qualidade de executor, especialmente por avaliar as dificuldades
operacionais do MMA, bem com tratar de um projeto amplo que permite incluir as
necessidades e expectativas do ICMBio.
O Sr. Carlos Castro informou que os contatos para este projeto no MMA são a Secretária
de Biodiversidade, Sra. Maria Cecília Wey Brito, o Sr. Bráulio Dias e a Sra. Ana Paula
Prates.
O Sr. Diretor da DIBIO informou que existem outros projetos na mesma situação, bem
como assumiu o compromisso de levantar junto ao MMA a situação deste projeto e
apresentar a matéria na próxima reunião de Diretoria.

2. Floresta Nacional de Ipanema
A Sra. Diretora da DIPLAN comunicou sobre a avaliação da possibilidade de utilização
das instalações da Floresta Nacional de Ipanema como local para treinamento. Os
demais participantes contribuíram na discussão e ressaltaram ser fundamental para o
ICMBIO dispor de um local para treinamento, bem como ponderaram sobre a
estratégica localização da Floresta Nacional e uso de outras UCs para sediar
treinamentos especializados.
A Sra. Diretora da DIPLAN informou, ainda, que está programada uma visita técnica à
área, que deverá apresentar maiores subsídios para apreciação futura do Colegiado.
Destacou que a UC dispõe de madeira que poderá ser utilizada, caso a proposta seja
efetivamente acolhida. A DIPLAN se encarregará de averiguar a situação legal desta
madeira e as possibilidades de utilização do material.

