Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos trinta 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) Silvana Canuto (Diretora da
DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO),
Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Daniel Otaviano (Procurador da PFE), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Andréa Zarattini (Chefe de Gabinete
Substituta), Flávio Baran (Coordenador da COPLAN) e Bruna Tonani (Coordenadora
Substituta da COPLAN).
Pauta:
 Planejamento GTZ (Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha 20112013)
 Concurso interno
 APA Planalto Central
 Programa URBAL III
 Fiscalização e autuação de infrações ambientais cometidas nas zonas de
amortecimento e nas áreas circundantes de unidades de conservação.
Deliberações:
1. Planejamento GTZ (Projeto de Cooperação Técnica Brasil-Alemanha 20112013)
A Senhora Silvana Canuto fez apresentação da proposta de Projeto de Cooperação
Técnica Brasil – Alemanha “Desenvolvimento de Capacidades para a Gestão Ambiental na Amazônia” por meio da GTZ. Detalhou o projeto mostrando principalmente os resultados de interesse do ICMBio, a saber: gestão de áreas protegidas e gestão florestal.
Dadas as discussões, deliberou-se que a DIPLAN encaminhará projetos referentes aos
resultados afetos ao Instituto Chico Mendes para o Ministério do Meio Ambiente até o
dia 03 de dezembro de 2010, com vistas a executá-los a partir de janeiro de 2011.
Também foi deliberado que os Senhores Ricardo Soavinski e Paulo Maier irão se
articular para descreverem o perfil necessário para o que se intitulou peritos de longo
prazo da GTZ. O prazo para entrega do perfil à DIPLAN ficou determinado para quintafeira, dia 02 de dezembro de 2010, de modo que seja incluído no material a ser
encaminhado na data subseqüente ao Ministério.
2. Concurso interno

A Senhora Silvana Canuto submeteu à avaliação do Conselho Diretor pedido oriundo
da Coordenação Geral de Proteção para alocação de 10 servidores na área
responsável pelo combate ao fogo.
Havidas as discussões, decidiu-se autorizar a realização do concurso interno com o
objetivo de remover 06 servidores para a CGPRO, desde que seja prévia e claramente
definido qual é o perfil adequado na intenção de melhorar a capacidade da equipe de
coordenação das ações de combate a incêndios do ICMBio.
3. APA Planalto Central
A Senhora Silvana Canuto informou sobre a situação referente à escassez de pessoal
na APA Planalto Central apresentados pela atual chefe, Senhora Claudia Azevedo de
Souza Verano.
Deliberou-se que serão submetidas à avaliação por meio de consulta à Direção
Ampliada dois casos: o primeiro referente à designação de um servidor cedido do
IBAMA para uma FG na APA Planalto Central. O segundo, refere-se à lotação de um
servidor que vem redistribuído do IBAMA com interesse em ser lotado na APA em
questão. A decisão dependerá da manifestação dos membros do Conselho Diretor.
4. Programa URBAL III
A Senhora Silvana Canuto falou sobre o resultado de sua missão a Portugal,
apresentando o Programa URB-AL III. Este projeto é uma cooperação internacional
entre Brasil, Uruguai e Portugal co-financiada pela Comissão Européia com o objetivo
de ajudar os políticos e técnicos da Intendência de Rivera/Uruguai e das prefeituras de
Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento a trabalharem de forma
conjunta na busca de soluções para os problemas da região.
Por meio deste projeto, após longo período de escassez de geração de dados
científicos no território estão sendo realizados o Levantamento Socioeconômico e o
Inventário de Potencialidades para o Uso Sustentável das propriedades. Até o final
deste ano o projeto terá concluído a alimentação de seu Banco de Dados com as
informações sobre a população e as propriedades da APA do Ibirapuitã, que servirão
para subsidiar a elaboração do Plano de Manejo da unidade.
Como metas alcançadas, ficou firmado o compromisso dos prefeitos presentes em
colaborarem na elaboração do referido Plano de Manejo. Ao ICMBio ficou o registro em
ata da reunião quanto à intenção de ser parceiro oficial do programa. Caberá também
ao ICMBio incluir a APA Ibirapuitã entre as unidades que trabalharão sobre seu Plano
de Manejo em 2011.
5. Fiscalização e autuação de infrações ambientais cometidas nas zonas de
amortecimento e nas áreas circundantes de unidades de conservação.
Deliberou-se que a presente pauta fosse transferida para a próxima reunião, cuja pauta
também constará o tema Fiscalização em Áreas de Proteção Ambiental.

