Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 10h30, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da DIPLAN), Fernando Dal’Ava
(Diretor da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Paulo
Carneiro (Diretor da Diretoria de Criação e Manejo de UCs), Paulo Maier (Diretor da Diretoria
de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete
Substituta), Cláudia Camurça (Divisão de Comunicação), Daniel Ribeiro (Procurador da PFE).

Pauta:
1. Aviso Circular nº 03/C.Civil/PR
2. Aniversário ICMBio
3. Mais Ambiente
4. Informes
Deliberações:
1. Aviso Circular nº 03/C.Civil/PR
A Senhora Iolita Bampi informou sobre o recebimento do Aviso Circular nº
03/C.Civil/PR, em que solicita que seja comunicada à Casa Civil antecipadamente a
instauração de processos administrativos que venham a exigir a elaboração de ato
normativo da Presidência da República para homologação, referenda ou convalidação.
Sobre a informação, ficou deliberado que o documento será replicado por meio de
Memorando Circular para as Diretorias, Procuradoria Federal Especializada e
Coordenações Regionais, para ciência.

2. Aniversário ICMBio;
Sobre as comemorações do aniversário do Instituto, a Senhora Cláudia Camurça
informou sobre as tentativas de conciliar a data da cerimônia com a agenda da
Senhora Ministra do Meio Ambiente de modo a assegurar a sua participação.
Informou sobre a programação já definida, esclarecendo que estão previstas
assinaturas de portarias de formação e alteração da composição de Conselhos
Consultivos, Planos de Manejo, Termo de Cooperação com o CNPq, entrega de

Certificado de Cessão de Direito Real de Uso, e homenagens a entidades parceiras do
ICMBio ao longo dos seus quatro anos de existência. A Senhora Cláudia Camurça
pediu empenho de cada Diretoria no encaminhamento dos atos para garantir a
assinatura durante a cerimônia.

3. Mais Ambiente;
O Senhor Paulo Carneiro iniciou falando sobre o Mais Ambiente, que se trata de
programa do governo federal de apoio à regularização ambiental de imóveis rurais,
fruto do Decreto 7.029/2009. São órgãos participantes do programa Ministério do Meio
Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA e a Embrapa. Informou que à época o Instituto
chegou a indicar representante e que atualmente está afastado das discussões.
Informou ainda, que o IBAMA esta desenvolvendo sistema para cadastramento e
encaminhamento do programa e que o sistema deveria estar integrado como outros
sistemas do ICMBio. A ausência de integração pode futuramente dificultar a adesão de
produtores rurais autuados pelo ICMBio..
Como encaminhamento, considerando o potencial de implementação do programa
envolvendo APAs, o Senhor Paulo Carneiro fará contato com o Senhor Bernardo Brito,
de modo a aproveitar a reunião de trabalho com os chefes de APAs que estarão em
Brasília para comunicá-los dos movimentos que o programa está tomando e pensarem
em estratégia para participação do ICMBio.

