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

Aos seis dias do maio de dois mil e nove, na sala de reuniões da Presidência do ICMBio, às
15h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes participantes: Silvana
Canuto Medeiros (Diretora da DIPLAN), Júlio Cesar Gonchorosky (Diretor Substituto da
DIREP), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Andréa Curi
Zarattini (Assessora Presidência), Juliana Von Sperling (Assessora Presidência), Tânia Maria
de Souza (Assessora – Presidência), José Roberto Lima (Assessor de Comunicação), Paulo
Carneiro (Coordenador de Proteção) e Arnaldo Ferreira da Silva (DIREP)

Pauta:
A reunião teve como pauta única a proposta de Instrução Normativa de Fiscalização.
1.

Instrução Normativa de Fiscalização

Os Senhores Paulo Carneiro e Arnaldo Ferreira da Silva apresentaram a proposta de
Instrução Normativa (IN), destacando os pontos que geraram polêmica durante o processo de
elaboração.
Informou o papel de cada estrutura do ICMBio no processo e destacou que parte das
atribuições e responsabilidades inseridas na nova IN serão assumidas pelas Unidades de
Conservação, as Coordenações Regionais e os próprios fiscais.
Tendo em vista a necessidade da implantação de unidades protocolizadoras, a Diretora
Silvana informou não existir impedimento quantitativo para a sua instalação, podendo o
ICMBio contar com o número julgado necessário. Esclareceu ainda que o Instituto dispõe
atualmente de 31 e que a criação de novas unidades protocolizadoras está sendo incentivada
pela DIPLAN. Contudo, a criação de novas está condicionada a disposição de infraestrutura e
pessoal qualificado.

Deliberações
•
•
•
•
•
•

O grupo que está preparando a IN de Fiscalização deverá ajustar as propostas de
Instruções Normativas de Autorização e de Fiscalização, de forma a compatibilizar os dois
instrumentos.
Tendo em vista que a IN altera o percentual do quantitativo repassado ao Fundo Nacional
do Meio Ambiente - FNMA, o Presidente do ICMBio deverá empreender esforços nos
sentido de compatibilizar a proposta no Ministério do Meio Ambiente - MMA;
O grupo responsável pelas ações de Proteção, deverá construir um instrumento legal
entre IBAMA e ICMBio, de maneira a permitir os ajustes necessários aos procedimentos
para emissão de autos conduzidos, antes da publicação da IN proposta;
O Grupo fará os ajustes propostos pelos Diretores e irá encaminhar o processo para
análise da PFE/ICMBio.
Após ajustes, a IN será remetida para análise e manifestação dos Diretores, com prazo
definido, sendo que, após decorrido o prazo estabelecido.
Após análise da PFE/ICMBio a IN será considerada apta a publicação

Informes
Silvana Canuto Medeiros ( Diretora da DIPLAN)
A Dra Silvana relatou a reunião de coordenação do MMA, ocorrida em 04.05.09, onde
destacou as seguintes informações e orientações:
Recomendações da Secretária Executiva Izabella Mônica Teixeira, referente a:
























Não pagamento de despesas via PNUD para funcionários de carreira, onde foi ressaltada
a existência da Portaria MMA Nº 168, de 25/06/2008, do Ministro Minc, que regula a
matéria, estando o pessoal efetivo, temporário, comissionados e colaboradores eventuais
sujeitos à Portaria.
Atenção para o preenchimento dos formulários de afastamento do País (viagens
internacionais), especialmente quanto ao período de trânsito.
Atenção da Assessorias Parlamentares quanto aos prazos das matérias de interesse da
área ambiental, portanto necessitam da nossa interlocução direta. Solicitou uma ação
mais proativa e estratégica.
Agenda de acompanhamento do CONAMA. Definir com Pedro e Rômulo um ponto focal
para acompanhar a agenda co CONAMA e qualificar a nossa participação. A Secretária
Executiva pediu que esta interlocução seja feita por um Diretor, alguém que esteja afinado
com as orientações do MMA.
Agenda de criação de UCs, informado que os processos de criação das UCs Prainha do
Campo Verde, Cassurumbá e Monumento Natural do Rio São Francisco e Refúgio do Rio
da Prata/SC estão sendo fechados, para posterior encaminhamento à Casa Civil. Ministro
determinou que essas unidades ficarão para o próximo pacote de eventos.
EXPO SHANGAI - Acontecerá entre maio e outubro de 2010, na China, com o tema
Cidades Sustentáveis. Estande brasileiro terá como tema Cidades Pulsantes, definido
pelo Secom. Ponto focal tem sido SRHU, por orientação da SECEX. Ministro sugere que
façamos o mínimo possível durante o evento, pois não é interesse direto do MMA, mas
daremos apoio na organização. Alguns temas podem ser incluídos. SRHU solicita matinê
para expor o tema.
Assinatura da A3P entre MMA e ANA deve ser em maio, pois dia 03 de junho a Câmara
dos Deputados assinará. É importante que as vinculadas assinem antes. Tem-se muita
demanda externa para adesão à A3P. Ministro orienta todas as vinculadas (IBAMA,
ICMbio, ANA, SFB) para que assinem no mesmo dia: terça, 26 de maio. Importante incluir
o JBRJ.
Hummel (SFB) informou que no dia 15 de maio será criado Conselho Consultivo de
Florestas Nacionais e será assinado o Edital de Edital de Saracá Taquera.
Código Florestal: até quarta (06/05) Secretária Izabella deverá receber os insumos das
áreas (SBF, ICMBio, IBAMA, SFB). Dia 13 está programada reunião interna, pela manhã,
e dia 20 de maio, reunião ampliada com Casa Civil e público externo que tem interesse no
tema. Definir com Rômulo o nosso ponto focal.
Cavernas: Presidente Rômulo entregou, terça-feira passada, documento para CONJUR
(28/04). O Decreto é antigo e é um assunto sensível. Ministro pede à Secretária Izabella
que agilize a Instrução Normativa e o Ministro quer lançar junto com Programa Nacional
de Proteção a Cavernas.
Novo concurso para mil servidores (550 para IBAMA e 450 para ICMBio). Ministro quer
saber quantos dos 450 (Chico Mendes) e dos 550 (IBAMA) foram aprovados concurso
anterior. Segunda que vem os Presidentes do ICMBio e IBAMA deverão remeter ao MMA
a fundamentação para abertura de novo concurso.
No dia 12 de maio o “Destrava 2” do IBAMA será apresentado na reunião de coordenação
para, depois, ser apresentado externamente, em ato.
Balanço do 1 ano do governo Minc, pediu para as vinculadas irem se preparando para
subsidiar o MMA.
Até 07.06, deveremos encaminhar para Chefe de Gabinete do Ministro, Dr. Ivo Bucaresky

o valor que estamos aplicando em Planos de Manejo, com comparativo com a gestão
anterior. Paulo Maier e Júlio Gonchorosky vão remeter ao Gabinete / ICMBio as
informações, que deverão ser enviadas ao MMA.

Tânia Maria de Souza (Assessora – Presidência)


Informou sobre problemas ocorridos na condução de acordos com o Governo Francês
pediu que as Diretorias cuidassem para que ações desarticuladas não sejam autorizadas.

