Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos treze 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), Silvana
Canuto (Diretora da DIPLAN), Júlio Gonchorosky (Diretor Substituto da DIREP
), Giovanna Palazzi (Coordenadora da CGEPI), Paulo Maier (Diretor da
DIUSP), Fernando Dal’Ava (Diretor Substituto da DIBIO), Daniel Otaviano
(Procurador-chefe da PFE) e Flávio Baran (Coordenador de Planejamento –
DIPLAN).
Pauta:
1. Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das
Unidades de Conservação do sistema federal – RAPPAM;
2. Concessão florestal;
3. SPU; e
4. Informes
Deliberações:
1. Aplicação da ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das
Unidades de Conservação do sistema federal – RAPPAM;
A Coordenadora da CGEPI, Giovanna Palazzi, discorreu brevemente sobre o
que é conceitualmente o RAPPAM, e, em seguida, apresentou os moldes em
que foi desenvolvido a ferramenta de avaliação de efetividade de gestão das
Unidades de Conservação denominada RAPPAM e sua aplicabilidade, de
acordo com a avaliação, com os objetivos, com o amparo legal e o desenho do
planejamento das UCs.
Havidas a apresentação da ferramenta e do sistema e as discussões sobre a
forma de aplicação e disponibilização dos dados pelo Conselho Diretor, ficou
acordado que entre a última semana de novembro e a primeira semana de
dezembro as análises deverão estar prontas com uma publicação formatada.
2- Concessão florestal
O Senhor Diretor Substituto da DIREP, Júlio Gonchorosky, informou que a
concessão florestal esta na agenda do ICMBio, porém não há definição de
quem irá tocar esse processo.
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, solicitou que fosse consultada a Portaria
nº 249/2010, uma vez que este assunto, segundo entendimento, já estava
sendo tratado pelo Grupo de Trabalho – GT, instituído à época.

Assim, ficou acordado que o Senhor Júlio reavaliará esse assunto e
oportunamente voltará à discussão, e que, caso não haja uma definição com
vista à competência da referida demanda, a Consultoria de Planejamento
Estratégico do ICMBio, deverá ser ouvida.
3- SPU
O senhor Júlio Gonchorosky discorreu a cerca da modernização pretendida
pela Gerência Regional de Patrimônio da União – GRPU/RJ no trem do
corcovado, equivalente a 14 milhões de reais. Porém, como essa estrategia
visa prorrogar o contrato em detrimento dessa modernização, em resposta ao
SPU, o ICMBio se manifestou favorável, desde que não tenha que prorrogar o
contrato inicial.
5- Informes
O Senhor Júlio Gonchorosky, informou que está confirmada para o dia
16.09.2010, reunião com os ministro do MMA e Turismo, às 10h, para tratarem
do programa Parques da Copa.
O Senhor Júlio Gonchorosky, informou que haverá reunião com a SPU dia 15
de setembro para tratar da licitação do contrato que administra o hotel de
Iguaçu.
O Presidente Rômulo Mello, discorreu sobre a reunião do CONAMA ocorrida
dias 09 e 10 deste, em que foi fechada uma minuta de resolução que revoga a
Resolução CONAMA nº 13, que trata de licenciamento ambiental e que, tão
logo essa minuta esteja revisada, será dado conhecimento aos Diretores do
ICMBio.
O Senhor Paulo Maier, informou que dia 24.09.2010 a reunião de
monitoramento intitulada “Operação Arco Verde” acontecerá aqui no ICMBio na
sala multimídia.
A Senhora Silvana Canuto informou que a Senhora Célia Corrêa, da SOF, ligou
agradecendo a hospitalidade em Iguaçu na ultima semana.

