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 um dias do mês de setembro 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), Ricardo Soavinsky (Diretor da DIREP ), Paulo
Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Daniel
Otaviano (Procurador-chefe da PFE), Daniel Penteado (Coordenador-geral de
Florestas), Francismary P. Cervo (Coordenadora de Orçamento –
representando a DIPLAN) e Fernando Brutto (Coordenador de Gestão de
Conflitos).
Pauta:
1 – Manejo florestal comunitário em UC de uso sustentável;
2 – Sobreposição UC terra indígena; (Monte Roraima e Monte Pascoal)
3 – Zona de amortecimento;
4 – Junta de conciliação Guaporé, Mata Escura, Jaú e Aparados da Serra; e
5 – Informes

Deliberações:

1 – Manejo florestal comunitário em UC de uso sustentável
O Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, juntamente com o Senhor Daniel
Penteado, Coordenador-geral de Florestas, apresentaram minuta de Portaria
de Instrução Normativa – IN que estabelecerá as diretrizes, critérios e
procedimentos para a exploração comercial de recursos madeireiros através do
Manejo Florestal Comunitário, executado por Populações Tradicionais em
Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
Havidas as discussões foi deliberado pelo Conselho Diretor que deverá ser
criado um grupo de trabalho visando adequar o texto na minuta em referência
com foco nas seguintes categorias de manejo de UCs: RDS, Resex, Flona em
área de domínio público e garantindo a gestão e manejo no âmbito das
competências legais do Instituto Chico Mendes.
O GT será composto por três Coordenadores, a saber: Daniel Penteado,
Giovanna Palazzi e Fernanda Bucci.
2 – Sobreposição UC terra indígena Monte Roraima (Ponte Pascoal
retirado de pauta)
O Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, o Coordenador de Gestão de
Conflitos, Fernando Brutto e o Chefe do Parna, Senhor Ponciano,
apresentaram um panorama geral dos aspectos históricos da criação e gestão

do Parque Nacional Monte Roraima, bem como foi apresentado e discutido o
Decreto de homologação da TI e a decisão do STF que está sendo objeto de
estudo de um GT interministerial.
Após as discussões, o Conselho Diretor tomou a seguinte decisão:
1. Revisão do Plano de Manejo do PARNA incorporando elementos dos resultados do GT e adequando-o à decisão do Supremo Tribunal Federal;
2. Composição do conselho consultivo do Parque de forma a atender à decisão do Supremo Tribunal Federal;
3. Formalização de posição do Instituto Chico Mendes referente aos resultados do GT interministerial junto ao Ministério do Meio Ambiente; e
4. Estabelecimento de Acordos ou outros instrumentos de reciprocidade
para apoiar a gestão do mencionado Parque Nacional.
3 – Zona de amortecimento
Foi aprovada pelo Conselho Diretor a Minuta de Decreto que regulamenta os
artigos 2º, inciso XVIII, 25 e 27, parágrafo 1º, da Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza e dá outras providências, cujo Processo será encaminhado ao
Ministério do Meio Ambiente.
4 – Junta de conciliação Guaporé, Mata Escura, Jaú e Aparados da Serra
(item Retirado de pauta)

