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

Aos vinte e nove dias do mês de 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: Rômulo Mello (Presidente do ICMBio), Pedro Eymard
Camelo Melo (Chefe de Gabinete), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Silvana Canuto
(Diretora da DIPLAN), Ricardo José Soavinski (Diretor da DIREP), Marcelo Marcelino
(Diretor da DIBIO), Andréa Curi Zarattini (Assessora Presidência), José Roberto Lima
(Assessor de Comunicação), Tânia Maria de Souza (Assessora Presidência) e Juliana
Von Sperling (Assessora), Clodiana Brescovit Alves Fonseca (DIPLAN) e Julio
Gonchorosky (DIREP)

Pauta:
1. Limite de passagens e diárias
A Diretora da DIPLAN solicitou retirada deste item da pauta, tendo em
consideração recente alteração nos valores. A discussão deverá ser
apresentada na próxima Reunião de Diretoria, com a reavaliação e ajustes
necessários.
2. Proposta de portaria para recomposição dos valores cobrados em
Unidades de Conservação
A Senhora Clodiana Brescovit Alves Fonseca (DIPLAN) e o Senhor Julio
Gonchorosky (DIREP) fizeram uma explanação sobre os resultados das
discussões promovidas com o objetivo de avaliar a estratégia e o instrumento
para recomposição dos valores cobrados em unidades de conservação.
Deliberação:
 O Senhor Júlio Gonchorosky irá incorporar as contribuições apresentadas
pelo colegiado à proposta de Portaria e repassará a versão aprimorada aos
Diretores, para posterior aprovação.
3. Proposta de mecanismo que permita consulta rápida aos Diretores
Considerando a necessidade de estabelecimento de um mecanismo para
socialização de informações importantes, bem como que favorecesse a
consulta rápida ao Conselho Gestor de assuntos apresentados ao ICMBio e
que careciam de uma resposta imediata, a Assessora Andréa Zarattini, por
solicitação do Senhor Presidente, apresentou uma proposta de mecanismo de
consulta rápida. Este mecanismo deverá atender aos seguintes objetivos:
 Dar ciência aos Diretores a assuntos que necessitam de resposta do

Presidente;
 Promover celeridade as decisões da Presidência;
 Desafogar a pauta das Reuniões de Diretoria.

Deliberação:
A proposta apresentada foi aprovada e deverá conter as seguintes
características:
 Será criado o endereço conselho.gestor@icmbio.gov.br, por meio do qual
serão difundidas e agregados os assuntos, bem como eventuais
contribuições, das questões submetidas à consulta rápida;
 Farão parte da consulta rápida os Diretores, o Presidente e o Chefe de
Gabinete e correspondentes substitutos;
 O endereço de consulta será monitorado pelo Gabinete/Presidência ICMBio, sob a responsabilidade da servidora Elizabeth Lucena;
 Todas as demandas deverão identificar o prazo para manifestação e conter
como assunto: Decisão do Presidente.
4. Definição de representantes do ICMBio na CIRM
Interministerial para Recursos do Mar) e seus Comitês.

(Comissão

Conforme apresentado pela Assessora Andréa Zarattini, de maneira a atender
demanda apresentada pela CIRM, torna-se necessário ao ICMBio avaliar seus
interesses no tocante a incorporação da Autarquia nas estruturas previstas no
âmbito da Comissão. Para melhor respaldar a decisão do Colegiado, foram
apresentados os quadros abaixo, que contêm, de maneira resumida, as
estruturas ora em operação na CIRM, seus objetivos e entidades participantes.
Subcomissão para o PROANTAR
Coordenado pelo MMA
Avalia o impacto ambiental das atividades científicas e de apoio
logístico a serem desenvolvidas em cada Operação Antártica

Grupo de Avaliação
Ambiental (GAAm)

Coordenado CNPq
Avalia o mérito científico dos projetos de pesquisa para cada Operação
Antártica
Coordenado pela SECIRM
Avalia a exequibilidade dos projetos de pesquisa, planejada a
operação do navio de apoio e dos vôos de apoio, compatibilizando os
interesses científicos com as necessidades de apoio logístico
decorrentes

Grupo de
Assessoramento (GA)

Grupo de Operações
(GO)

Subcomissão para o PSRM
Ação
Avaliação do Potencial Sustentável
e Monitoramento dos Recursos
Vivos Marinhos

Estrutura

Composição

Comitê REVIMAR

IBAMA, MB/EMA, MRE, MEC,
MME, MCT, MMA, MAPA,
SEAP/PR, SECIRM, CNPq

Comitê AQUIPESCA

SEAP/PR, MB/EMA, MRE, MEC,
MCT, MMA, MAPA, SECIRM,
IBAMA

Maricultura Sustentável
Capacitação Tecnológica e
Profissional em Atividades
Pesqueiras
Desenvolvimento e Difusão de
Novas Tecnologias de Pesca e do
Pescado
Avaliação da Potencialidade
Mineral da Plataforma Continental
Jurídica Brasileira
Programa Arquipélago de São
Pedro e São Paulo

Comitê REMPLAC
Comitê PROARQUIPELAGO

MB/EMA, MRE, MCT, MMA,
SECIRM, DNPM, CPRM, Petrobras
MB/EMA, MRE, MME, MCT,
MMA,MEC, SEAP/PR, SECIRM,
CNPq, IBAMA

Levantamento e Avaliação do
Potencial Biotecnológico da
Biodiversidade Marinha

Comitê BIOMAR

Consolidação e Ampliação dos
Grupos de Pesquisa e PósGraduação em Ciências do Mar

Comitê PPG-Mar

Gerenciar o desenvolvimento de
pesquisas científicas nas Ilhas da
Trindade e Martim Vaz, assim
como na área marítima a essas
adjacentes e, dessa forma,
possibilitar a obtenção, a
sistematização e a divulgação de
conhecimentos científicos sobre a
região.
Monitoramento Oceanográfico e
Climatológico

MB/EMA, MRE, MME, MEC, MMA,
MEDIC, SEAP/PR, SECIRM,
Petrobras, CNPq, IBAMA
MEC, MD, MB/EMA, MCT, MMA,
MME, IBAMA, SECIRM, CNPq, 2
Representantes de Universidades
indicados pelo MEC

Programa
PROTRINDADE

MB/EMA, MD, MME, MCT, MMA,
SEAP/PR, IBAMA, CNPq, Com. 1º
DN, DHN, SECIRM

GOOS/Brasil
Monitoramento
Oceanográfico
Climatológico (MOC)

MB-DHN, MB-IEAPM, MRE, MEC,
MME, MCT, MMA, SECIRM,
INMET, CNPQ, INPE

Com base nas informações prestadas e discutidas, foram adotadas as
seguintes deliberações:


Foi avaliada, no âmbito de cada um dos grupos e programas, a
necessidade de participação do ICMBio nos Comitês e Programas do
PROANTAR e PPG-MAR, cuja demanda deverá ser apresentada a CIRM,
conforme o teor da coluna decisão apresentado nos quadros abaixo:
Subcomissão para o PROANTAR
Grupos

Decisão

Grupo de Avaliação Ambiental (GAAm)
Grupo de Assessoramento (GA)

Gabinete da Presidência deverá avaliar com a
CIRM a necessidade de participação do ICMBio

Grupo de Operações (GO)

Subcomissão para o PSRM
Estrutura

Decisão

Comitê REVIMAR

A DIBIO deverá apresentar ao Gabinete a indicação de
representante, que será enviado a CIRM

Comitê AQUIPESCA

A DIBIO deverá apresentar ao Gabinete a indicação de
representante, que será enviado a CIRM

Comitê REMPLAC

Avaliada a não necessidade de participação do ICMBio

Comitê PROARQUIPELAGO

A DIREP e a DIUSP, articuladamente, deverão apresentar
ao Gabinete a indicação de representante, que será
enviado a CIRM

Comitê BIOMAR

O Gabinete irá colher mais informações junto a CIRM, de
forma a verificar a pertinência de participação do ICMBio.

Comitê PPG-Mar

O Gabinete irá colher mais informações junto a CIRM, de
forma a verificar a pertinência de participação do ICMBio.

Programa
PROTRINDADE

A DIREP deverá apresentar ao Gabinete a indicação de
representante, que será enviado a CIRM

GOOS/Brasil
Monitoramento Oceanográfico
Climatológico (MOC)

O Gabinete irá colher mais informações junto a CIRM, de
forma a verificar a pertinência de participação do ICMBio.

