1

Ofício SAMBIO nº. 31/2014

Santa Teresa, 04 de julho de 2014
À Bancada Capixaba no Congresso Federal.
A/C da Deputada Iriny Lopes
Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados
Gabinete: 469 - Anexo: III
CEP: 70160-900 - Brasília - DF
Aos Deputados e Senadores da bancada do Espirito Santo.

Em cinco de fevereiro de 2014 foi sancionada a Lei 12.954, aprovada pelo
parlamento, que criou o Instituto Nacional da Mata Atlântica – INMA, e transferiu o
Museu de Biologia Mello Leitão – MBML, para o MCTI. Desde então estamos
aguardando a assinatura do Decreto que regulamenta o INMA na estrutura do MCTI.

Acreditamos que a construção do Instituto, embora naturalmente deva ocorrer pelos
caminhos legais das Instituições envolvidas, só irá resultar no projeto que almejamos
a tanto tempo , se continuarmos com o apoio parlamentar e social que tivemos
durante a luta pela aprovação da Lei.

Estamos anexando a este ofício a “Resolução do Conselho Deliberativo da SAMBIO”
e um relatório que justifica a necessidade de “Medidas Emergenciais para o INMA”.

Resumimos a seguir seus principais pontos:
1. A inclusão de dois núcleos na estrutura do INMA de forma a que se possa
conservar o nome Museu de Biologia Mello Leitão, para o “Núcleo de Difusão
Científica”
2. Transferência da área oferecida pela PMST para o MCTI e sua incorporação ao
INMA.
3. Consulta aos pesquisadores com projetos na Mata Atlântica sobre o “Plano
Científico do INMA”.
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4. Uso de bolsistas para atender as necessidades do INMA até que sejam
contratados funcionários.
5. Transferência imediata das coleções biológicas para local seguro, mesmo que
temporário.
6. Realização entre os dias 4 e 7 de Junho de 2015, do IV SIMBIOMA – Simpósio
sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica com o tema: “INMA – Desafios e
perspectivas para a Conservação da Mata Atlântica.”

Estamos seguros da disposição da nossa bancada em continuar apoiando a
construção, de fato no estado do Espírito Santo, do Instituto Nacional da Mata
Atlântica, bem como integrar os demais estados que estão inseridos nesse domínio,
colocando assim o Estado na vanguarda da conservação deste complexo domínio
morfoclimático e exuberante conjunto de ecossistemas.

Solicitamos a cada representante em individual e/ou bancada coletivamente que:

1. Que apoiem as reivindicações da SAMBIO junto ao Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação;
2. Que agendem em grupo ou individualmente, uma vista ao espaço do antigo
Museu de Biologia, para que possamos discutir estratégias para a construção efetiva
do INMA.

Agradecendo o empenho da bancada para a aprovação da Lei que criou o INMA e
seguros da continuidade deste apoio para a sua construção, colocamo-nos
inteiramente a disposição.

Atenciosamente

Maria Margareth Cancian Roldi
Presidente da SAMBIO
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