Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos três 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), Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete), Gustavo Costa Rodrigues (Diretora da DIPLAN Substituto), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo Maier (Diretor da
DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Daniel Otaviano (ProcuradorChefe – PFE), Clayton Geraldo (Coordenador-Geral da CGGP) e Tânia Souza
(Assessoria do Gabinete).
Pauta:
1 – Nomeação de Chefes de UC em Santa Catarina;
2 – Remoção para as áreas prioritárias;
3 – Zona de Amortecimento;
4 – Resolução CONAMA;
5 – Embaixada da Itália – referente frota aérea para combate à incêndios
florestais;
6 – PL de Mineração em UC;
7 – PL de Co-gestão; e
8 – Informes
Deliberações:
1 – Nomeação de Chefes de UC em Santa Catarina
Após as discussões, ficou acordado que concernente a remoção, estas
deverão obedecer aos critérios estabelecidos e deliberados pelo Conselho
Diretor na reunião de 08 de junho de 2010, registrado em Ata
2 – Remoção para as áreas prioritárias
O Senhor Clayton Geraldo, Coordenador Geral de Gestão de Pessoas,
apresentou minuta de portaria que regulamenta o Concurso de Remoção – CIR
2010, bem como quadro das unidades prioritárias e respectivo numero de
pessoal lotado.

Após discussão, ficou acordado que, concernte a remoção, será mantido o que
foi deliberado pelo Conselho Diretor na reunião de 08 de junho de 2010, a
saber:


Os Centros de Pesquisa serão tratados de forma específica e
estratégica;



A Sede terá tratamento por processo, também de forma estratégica e
específica; e



As Coordenações Regionais serão tratadas da mesma forma que os
Centros.

3 – Zona de Amortecimento
O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou que o Ministério do
Mmeio Ambiente – MMA recebeu um parecer da AGU que trata de Zona de
Amortecimento e que o ICMBio deverá seguir o que preceitua o referido
Parecer.
Havidas as discussão, ficou acordado que o Senhor Presidente do ICMBio,
Rômulo Mello, discutirá este assunto com o Senhor Bráulio, Secretário de
Biodiversidade e Florestas – SFB, lago após, esse assunto voltará para
deliberação do Conselho Diretor.
4 – Resolução CONAMA
(Voltara na próxima reunião de Diretoria).
5 – Embaixada da Itália – referente frota aérea para combate à incêndios
florestais
(Voltara na próxima reunião de Diretoria).
6 – PL de Mineração em UC
A Senhora Tânia Souza, Assessoria da Presidência, apresentou sugestões das
Diretorias às quais foram aprovadas.
7 – PL de Co-gestão
Tendo em vista não ter fechamento de propostas das Diretorias, este assunto
ficou para a próxima Reunião de Diretoria.
8 – Informes
A Senhora Iolita Bampi, informou sobre a sua viagem a Nagoya/Japão, para
participar da Décima Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica (CDB), no período de 17 a 30 de outubro. A Senhora
Ministra de Estado, Izabella Teixeira chefiou a delegação brasileira durante a
segunda semana da reunião, ocasião em que participou também da reunião do
Segmento Ministerial (período de 27 a 29 de outubro) tendo desempenhado
papel fundamental nas negociações que resultaram na aprovação do Protocolo

Internacional de Acesso aos Recursos Genéticos e Repartição Justa e
Equitativa de Benefícios.Os principais temas de interesse do Governo
Brasileiro que foram discutidos e aprovados foram:
 O Protocolo Internacional de Acesso aos Recursos Genéticos e

Repartição Justa e Equitativa de Benefícios, denominado Protocolo de
Nagoya; e
 Atualização e Revisão do Plano Estratégico para o Período 2011- 2020;
Mecanismos Financeiros Adicionais.
Como resultado das negociações na plenária final, 50 (cinqüenta) documentos
foram aprovados, os quais serão disponibilizados no sitio da CDB na forma de
Decisão, dentre eles, o Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas
revisado.
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, informou que hoje, às 17h, participará de
uma reunião no MMA que, provavelmente, versará sobre a transição.
Informou, ainda, sobre a sua estada em Bonito/MS e elogiou a estrutura dessa
unidade tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista de visitação
pública.
Informou que a Coordenadora da Ascom, Sandra Genari, deixou a Assessoria
de Comunicação e que em breve será nomeado um novo chefe.
Apresentou também:
 Exemplar da revista National Geografic à qual traz uma matéria sobre o

peixe-boi;
 Exemplar da revista “Mergulho” à qual traz informações sobre a
ACADEBio, com destaque para o seu primeiro aniversário; e
 Deu a conhecer ao Colegiado, a primeira edição da revista Terra da
Gente que traz um fascículo sobre “Biodiversidade Brasileira” por meio
de parceria entre a mencionada revista, a Companhia Vale do Rio Doce
e este Instituto, e que esta publicação se manterá nos próximos 03
meses.
A senhora Iolita Bampi informou que em conversa com o Senhor Secretário de
Biodiversidade do MMA, Braulio Dias, ele se referiu a uma reunião realizada
com o Presidente do ICMBio, Rômulo Mello e o Diretor da DIREP, Ricardo
Soavinski e que na ocasião teria sido mencionado a disponibilidade de apoiar
algumas atividades do Instituto por meio de recursos disponíveis em um dos
Projetos PNUD que se encerra no final deste exercício (2010). Foi sugerido que
as Coordenações Gerais sejam consultadas pelos seus diretores com vistas a
apresentar a demanda à Secretaria de Biodiversidade do MMA.
O Senhor Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, informou que o servidor Otávio,
Coordenador do SISBIO foi cedido para o Ministério da Ciência e Tecnologia –

MCT, e que o novo Coordenador foi escolhido via seleção interna, por meio de
análise de currículo, e que ele é Analista ambiental do concurso de 2008,
lotado na Amazônia. Por esta razão, o Presidente Rômulo encaminhará este
assunto com a Senhora Ministra.
O Senhor Diretor da DIREP, Ricardo Soavinsky, informou que está em
andamento na ACADEBio, o curso de Plano de Manejo para todas as
categorias.
O Senhor Procurador-Chefe Daniel Otaviano, informou da saída do procurador
Geraldo Maia, bem como do ingresso no ICMBio do Procurador Bernardo em
Substituição.

