Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e onze, 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) Gustavo Rodrigues (Diretor Substituto da
DIPLAN), Osnil Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor
da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete
Substituta), Renê da Fonseca (Procurador da PFE), Ernesto Bastos Viveiros de Castro
(CGEVI), Benita Maria Rocktaeschel (CGEVI), Denise Arantes (CGEVI), Larissa Diehl
(CGEVI)
Pauta:
1. Plano de Revitalização do Parque Nacional da Tijuca e Gestão Compartilhada
2. Prioridades Parques da Copa 2011 – Emenda orçamentária
3. Planejamento Estratégico
4. Concurso de Remoção Interna para SISBIO e CGFUN
5. Informes
Deliberações:
1. Plano de Revitalização do Parque Nacional da Tijuca e Gestão Compartilhada
O Senhor Ricardo Soavinski deu início à apresentação contextualizando os presentes
sobre o Plano de Revitalização do Parque Nacional da Tijuca, que tem como objetivo a
adequação da infraestrutura da Unidade, oferecendo excelência na qualidade dos
serviços prestados ao visitante; e tornar o Parque um modelo de unidade de
conservação por meio de aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão e valorização
de sua inserção no contexto urbano do Rio de Janeiro, levando em conta a parceria
com a Prefeitura do Rio de Janeiro, por ocasião do cinqüentenário da Unidade e na
esteira dos diversos eventos internacionais que a cidade irá receber nos próximos
anos.
O Senhor Diretor da DIREP complementou falando que o plano encontra viabilidade
técnica e econômica por meio da atividade turística de visitação do
Corcovado/Paineiras, posto que possui arrecadação suficiente que justifica a aplicação
recursos na revitalização e manutenção do Parque. Concluiu falando das estratégias
traçadas para o referido plano de revitalização, que são: conclusão e adequação do
projeto do Complexo Paineiras, Reforma da Plataforma Superior do Corcovado,
Estrada de Ferro Corcovado para modernização e aumento de capacidade do trem,
Implantação Experimental do Transporte Público Integrado até a Plataforma do

Corcovado, e Fortalecimento Técnico e Gerencial das Estruturas do ICMBio, incluindo
outras áreas e atividades do Parque.
Como encaminhamento, o Senhor Rômulo Mello solicitou que o material seja
preparado para conhecimento da Senhora Ministra do Meio Ambiente. Solicitou que
sejam adotas gestões para alterar a data prevista para comemoração do aniversário do
Parque para uma data em que possam estar presentes a Ministra, o Governador do
estado e o Prefeito da cidade, para a assinatura do Termo de Gestão Compartilhada e
lançamento do edital das Paineiras na ocasião. O texto será fechado pela equipe da
Coordenação Geral de Visitação/DIREP e encaminhado à PFE com urgência.
2. Prioridades Parques da Copa 2011 – Emenda orçamentária
O Senhor Ricardo Soavinski informou que precisam ser definidas as prioridades do
Projeto Parques da Copa pela movimentação que foi feita para liberação de emenda
parlamentar ao orçamento de 2011 e pelo pouco tempo para se concluir todas as
melhorias necessárias nas unidades selecionadas. É necessário apresentar retorno!
Para contextualização do Conselho, realizou breve explanação sobre as vantagens que
o Programa traz para o Brasil e para o meio ambiente e das articulações com as
demais pastas para incluir o tema inclusive na agenda orçamentária ainda deste
exercício.
Acrescentou informando que as etapas do projeto são: seleção das unidades de
conservação, definição de responsabilidades e cronograma de execução; realização de
investimentos nas unidades; realização de investimentos no entorno; e promoção das
unidades participantes.
Considerando a necessidade de saída do Senhor Rômulo Mello para atendimento de
outra agenda, o Senhor Ricardo Soavinski concluiu a apresentação. Ficou acordado
que a proposta seria disponibilizada para conhecimento e leitura criteriosa dos demais
ainda nesta data, com prazo para contribuições e críticas até segunda-feira, dia 13 de
junho de 2011. O tema será novamente submetido ao Conselho objetivamente para
aprovação e definição quanto as Unidades selecionadas e o início de execução das
etapas.
3. Planejamento Estratégico
O Senhor Gustavo Rodrigues comunicou ao Conselho Diretor a necessidade de
publicação de termo aditivo ao contrato firmado com a NEXUCs para conclusão da fase
de tutoria do Planejamento Estratégico junto às Coordenações Regionais, tendo em
vista que o contrato tem encerramento previsto para o próximo dia 28 de junho.
Pela mesma razão da pauta anterior, ficou acertado que o tema será novamente
submetido à deliberação, mas já com indicativo de aprovação pelos demais membros
do Conselho presentes.
4. Concurso de Remoção Interna para SISBIO e CGFUN
A pauta foi transferida para discussão na próxima reunião de Diretoria.

