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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte quatro dias do mês de agosto 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: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da
DIPLAN), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo
Marcelino (Diretor da DIBIO), Júlio Gonchorosky (Diretor Substituto da DIREP) e Daniel
Otaviano (PFE).
Pauta:
1- Aniversário do ICMBio;
2-Relatório de gestão 2010;
3- GEF 5; (DIBIO)
4- Decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas; (DIUSP)
5- Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das Unidades
de Conservação do sistema federal – RAPPAM; e
6- Informes
Deliberações:
1. Aniversário do ICMBio;
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, apresentou o convite que será encaminhado as
autoridades para o aniversário do ICMBio, bem como o cronograma do evento com os
Atos que serão assinados e respectivos horários.
Após os ajustes necessários, ficou acordado que quinta-feira, 26.08.10, às 11h, o
Conselho Diretor do ICMBio se reunirá para concluírem o referido cronograma.
2. Relatório de gestão 2010
O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, informou que enviou e-mail para todos os
Diretores, solicitando uma análise critica dos relatórios de gestão dos anos de 2008 e
2009, bem como uma sugestão para a elaboração do Relatório de Gestão de 2010.
Foi sugerido que no relatório de 2010, também constasse um balanço dos 3 anos do
ICMBio.
3. GEF 5
(retirado da pauta)
4. Decreto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas (DIUSP)
O Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, apresentou os termos em que se fundamenta
a minuta do mencionado Decreto e, havidas as discussões, foram acolhidas as

sugestões propostas pela Mesa Diretora concernentes a reescrita de determinados
itens, e após os ajuste necessários, preceder aos devidos encaminhamentos.
5. Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das Unidades
de Conservação do sistema federal – RAPPAM (item retirado da pauta)
6. Informes
A Senhora Silvana Canuto, informou da reunião que participou ontem no Ministério do
Meio Ambiente com o Senhor Secretário-executivo, José Machado, para tratar de duas
questões específicas:


Livro de transição, que deverá estar pronto até o dia 03 de outubro de 2010 para
publicação em novembro do corrente, e que o conteúdo que comporá esse livro
é de responsabilidade de cada Ministério;



Balanço final dos oito anos de governo que será um documento mais político
contendo a mensagem do Senhor Presidente da República para 2011.

No que concerne à demanda relativa ao Instituto Chico Mendes, foi designado o Senhor
Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, como representante do ICMBio junto ao Ministério e
que receberá apoio técnico de todas as Diretorias para consolidar essas informações
de forma objetiva, concreta e dinâmica visando à conclusão dessa matéria até a data
aprazada.
O Senhor Júlio Gonchorosky informou que houve uma liminar sobre o processo de
concessões para o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que visava à cobrança
de ingresso nas trilhas e que nova data será marcada, para novo processo licitatório.
Informou também, que encaminhou para a Mesa Diretora, cópia do e-mail enviado pelo
senhor Chefe do Parna de Iguaçu, Senhor Pegoraro, que trata de questionamento da
Secretária do Patrimônio da União – SPU, concernente ao tempo de contrato de
concessão e que no dia 01 de setembro de 2010 está agendada uma reunião em
Brasília com a referida Secretaria para discutirem essa matéria.
Tendo em vista que nessa data o Chefe do Parque Nacional em apreço não poderia vir
visto que estaria recebendo, naquela unidade, o Senhor Presidente da República, o
Gabinete, por meio da Presidente Substituta, fará as tratativas necessária visando ao
adiamento da mencionada reunião.

