Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião do Comitê Gestor
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 09h, teve início a reunião com os seguintes participantes:
Roberto Ricardo Vizentin (Presidente), Silvana Canuto Medeiros (Diretora de
Planejamento, Administração e Logística - DIPLAN), Marcelo Marcelino de Oliveira
(Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade - DIBIO), João
Arnaldo Novaes Junior (Diretor de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial
em Unidades de Conservação - DISAT), Pedro de Castro da Cunha e Menezes (Diretor
de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - DIMAN), Carlos Vitor Andrade
Bezerra (Procurador Chefe Nacional da Procuradoria Federal Especializada PFE/ICMBio), Maria Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Bernardo Issa De Souza
(Assessor- DIMAN), Bernardo Ferreira Alves De Brito (Coordenador Geral Substituto
de Criação, Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação – CGCAP/DIMAN),
Marcelo Meirelles Cavallini (Coordenador de Criação de Unidade de Conservação –
COCUC/CGCAP/DIMAN), Pedro Eymard Camelo Melo (Assessor da Presidência),
Cleberson Carneiro Zavaski (Assessor da Presidência), Rafael Gomes de Santana
(Procurador Chefe Substituto da Procuradoria Federal Especializada - PFE/ICMBio) e
Maria Cláudia Camurça Martins (Chefe da DCOM).
Pauta:
Pauta:
1.

Limites de UCs – BR 163 – DIMAN

2.

Proposta de criação Fórum Consultivo do ICMBio – DIPLAN

3.

Plano de Uso Público – DIMAN

4.

Informes:

4.1. Plano de Ação Governamental para a Conservação da Biodiversidade
(Pedro Eymard)
4.2. Conferência Nacional do Meio Ambiente (Cleberson Zavazki)
4.3. . II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável – II
EMDS (Encontro Nacional de novos Prefeitos e Prefeitas) (Cleberson Zavazki)

Deliberações:
1.

Limites de UCs – BR 163

O Coordenador de Criação de Unidades de Conservação, Marcelo Cavallini,
apresentou o panorama de conflitos sociais que paira sobre a região das unidades do
entorno da BR-163 e Terra do Meio, ambas no estado do Pará. Para as Unidades na
área da BR 163 foi considerado o contexto histórico de sua criação, a caracterização
preliminar do estágio de implementação de cada uma, os principais vetores de pressão
antrópica e as demandas de Associações de Produtores encaminhadas ao ICMBio com
vistas à redefinição de limites de algumas UCs, especialmente nos casos da Floresta
Nacional e Parque Nacional do Jamanxim, Floresta Nacional Itaituba e Reserva
Biológica Nascentes da Serra do Cachimbo.
Nesse contexto, alegou que tais demandas, associadas às necessidades de
desafetação previstas pela futura implantação do complexo de Hidroelétricas na bacia
do rio Tapajós podem chegar a mais de 800 mil hectares.
Para a região da Terra do Meio, a análise foi sobre o Projeto de Lei nº 6479 de
2006, que apesar de implicar na desafetação de mais de 500 mil hectares no conjunto
de UCs existentes na região, não beneficiaria as poucas dezenas de agricultores
familiares e ribeirinhos que se localizam no ramal da Vila Canopus e Rio Iriri.
Finalizou a apresentação abordando o potencial de criação de novas Unidades
de Conservação na porção sudeste do estado do Amazonas, onde o Ministério do
Desenvolvimento Agrário - MDA já há tempos sinalizou o repasse de glebas públicas da
União ao Ministério do Meio Ambiente – MMA, com a finalidade de criação de um
mosaico de unidades (proteção integral e uso sustentável) objetivando à compensação
de reserva legal de projetos de assentamentos na Amazônia. Tal medida teria o
potencial de acrescer em mais de 4 milhões de hectares de área de UCs naquele
bioma.
Como encaminhamento, ficou acertado que essas informações deveriam ser
discutidas com o MMA, para definição do tratamento a ser dado a esta questão, tendo
em vista a sua elevada complexidade. Para tanto, verificou-se necessário atualizar as
informações junto às equipes das Unidades envolvidas. Foi também discutida a
possibilidade de criação de um Grupo de Trabalho específico para tratar do assunto. O
que deveria ocorrer após alinhamento com o MMA.
2.

Plano de Uso Público

Considerando que a discussão anterior estendeu-se além do tempo previsto
decidiu-se por retirar o tema da pauta e remeter para a próxima reunião do Comitê.

3.

Proposta de criação do Fórum Consultivo - ICMBio

Antes de iniciar o debate sobre o tema, o Procurador Chefe Carlos Vitor
Andrade Bezerra fez apresentação formal ao Comitê Gestor do novo integrante da
equipe da PFE/ICMBio, Procurador Rafael Gomes de Santana que assumirá a função de
Procurador Chefe Substituto.
Na sequência, a Senhora Chefe de Gabinete ponderou que a minuta de portaria
de criação do Fórum Consultivo do ICMBio foi elaborada pela equipe da DIPLAN em
conseqüência de deliberação do Comitê Gestor na reunião de 09 de janeiro de 2013. A
minuta e demais informações estão contidas no processo nº 02070.000405/2013-72.
Considerando a necessidade de análise criteriosa da proposta, foi acordado que
o texto será encaminhado mais uma vez aos Diretores para contribuições e que o tema
retornará a pauta na próxima reunião do Comitê Gestor.
4. Informes:
4.1. Plano de Ação Governamental para a Conservação da Biodiversidade
O Senhor Pedro Eymard Camelo Melo, fez um breve relato a respeito dos
resultados da Oficina Interministerial sobre o Plano de Ação Governamental para a
Conservação da Biodiversidade. Apresentou as planilhas dos três grandes eixos da
árvore de problemas que causam danos à biodiversidade. Ressaltou a importância da
mobilização interna de cada Diretoria, no sentido de que o ICMBio esteja plenamente
espelhado no Plano de Ação. Informou ainda, que o prazo final para o envio das
planilhas ao MMA com as informações solicitadas é 15 de março de 2013. Ficou
acordada a data de 04 de março para envio das contribuições.
4.2. Conferência Nacional do Meio Ambiente
O Analista Ambiental Cleberson Zavaski, que está acompanhando o tema junto
ao Ministério do Meio Ambiente-MMA, relatou que o País está sendo mobilizado para
a realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que acontecerá no
período de 24 a 27 de outubro de 2013, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães,
em Brasília. A quarta edição tem o desafio de contribuir para a implementação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, com foco em: Produção e Consumo
Sustentáveis; Redução dos impactos ambientais; e Geração de emprego e renda.
Informou que o objetivo central será de alcançar a meta de acabar com os lixões até
2014.
Precedendo a IV CNMA, serão realizadas as Conferências municipais no período
de 1º de abril e 31 de junho e as Conferencias Estaduais entre os dias 31 de março e 1º

de julho. Salientou a importância da participação de representantes do ICMBio nas
Comissões Organizadoras Municipais e Estaduais, bem como a representação como
delegados e delegadas em todas as etapas.
4.3. II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável – II EMDS
(Encontro Nacional de novos Prefeitos e Prefeitas)
O Senhor Cleberson informou ainda, que a Frente Nacional de Prefeitos (FNP)
promoverá de 23 à 25 de abril, no Centro de Eventos Brasil XXI em Brasília, o II
Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável “Desafios dos Novos
Governantes Locais”. O evento foi lançado durante o Encontro Nacional com Novos
Prefeitos e Prefeitas onde haverá participação de 3.000 a 4.000 administradores
municipais. O II EMDS está estruturado em três eixos temáticos sendo eles: A nova
geração de governantes locais e o desenvolvimento sustentável no pós Rio+20;
Reforma do Estado e repactuação federativa nos 25 anos da Constituição; O
empreendedorismo e o desenvolvimento local sustentável. Considerando a temática
bastante diversificada, destaca-se a realização de um grande laboratório a céu aberto
que acontecerá no Parque da Cidade com uma Feira de Tecnologias Alternativas.
Maiores
detalhes
estão
http://www.emds.fnp.org.br.

disponíveis

no

endereço

eletrônico:

Informou ainda, que o ICMBio está compondo a Comissão Organizadora
Nacional – CON, o Comitê Interno de Apoio à CNMA e também o Comitê de Apoio ao II
Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável.

