Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h30m, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da DIPLAN), Fernando Dal’Ava
(Diretor Substituto da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Osnil Nepomuceno
(Diretor Substituto da DIUSP), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete Substituta), Bernardo Ferraz
(Sub-Procurador da PFE), Cláudia Camurça (ASCOM).

Pauta:
1. Aniversário do ICMBio;
2. Conatus e outros eventos;
3. Informes.
Deliberações:
1. Aniversário do ICMBio
A Senhora Silvana Canuto informou que em conversa preliminar com as Senhoras
Cláudia Camurça e Iolita Bampi foi discutida a possibilidade de aproveitar a data do
aniversário para promover uma maior aproximação com a sociedade, com objetivo de
divulgar o trabalho do Instituto, ainda pouco conhecido por alguns segmentos sociais.
Dessa forma, propôs que o evento fosse realizado além das dependências do ICMBio,
incluindo exposições, distribuição de material informativo, envolvendo a participação de
servidores e colaboradores, tanto na sede quanto nas unidades descentralizadas.
Apesar de a idéia ter sido aprovada pelos demais diretores, a Senhora Cláudia
Camurça ponderou que a equipe da ASCOM entende que a idéia é muito boa, mas que
precisaria de mais tempo para ser executada, posto que estamos apenas a um mês da
data, e também de maior aporte de recursos. Sugeriu, portanto, pensar em algo similar
para o aniversário de 05 anos do Instituto, por ser uma data mais emblemática.
Feitas as considerações, foi sugerido que a ASCOM formulasse uma proposta que
contemple a sugestão de um evento voltado mais para o público externo, porém
factível de ser cumprido. A Senhora Cláudia Camurça assumiu a tarefa de apresentar
uma proposta até a próxima reunião de Diretoria.

2. Conatus e outros eventos
O Senhor Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski lembrou da orientação do Senhor
Presidente do ICMBio, Rômulo Mello no sentido de aproveitar a realização de eventos
abertos para incluir reuniões voltadas à discussões de agendas internas com
servidores do ICMBio. Socializou, portanto, a realização de dois eventos na área de
turismo, em que a presença de representantes do Instituto foi requisitada.
O II Congresso de Natureza, Turismo e Sustentabilidade - CONATUS, cujos
organizadores solicitaram apoio para o evento, de modo a refletir o compromisso do
Instituto em promover a visitação pública de qualidade nas unidades de conservação e
contribuir na qualificação dos gestores das UCs para esta atividade. O ICMBio
inscreverá aproximadamente 20 analistas ambientais neste Congresso.
O segundo é a Abeta Summit 2011 – Encontro Brasileiro de Ecoturismo e Turismo de
Aventura, que no ano passado ampliou significativamente a participação do ICMBio no
evento. Para 2011, foi oferecido apoio no sentido de viabilizar a participação de
aproximadamente 20 (vinte) chefes de parques nacionais.
Desse modo, no primeiro evento será oportunizada a realização de uma reunião
paralela com os chefes de UCs presentes e no segundo, está previsto uma reunião de
dois dias na ACADEBio.

