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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
No dia primeiro de dezembro de dois mil e nove, 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), Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da
DIBIO), Ricardo Soavinsky (Diretor da DIREP), Tânia Souza, Juliana Sperling
(Assessoria da Presidência), Clayton Castilho (Coordenador da CGGP),
Helena Araújo (CGGP), Daniel Otaviano (PFE) e Sandra Genari (Assessoria de
Comunicação).
Pauta:
1.Prioridades para 2010 para efeito do planejamento orçamentário,
2.Proposta de Decreto que trata da estrutura ICMBio,
3.Discussão sobre a retomada do Planejamento Estratégico,
4. Portarias: Remoção; Estágio Probatório e GDAEM,
5.Chamada dos 50% dos Analistas Ambientais aprovados no último
concurso,
6.Demanda do IBAMA para estruturar as DIJUR nas Supes/IBAMA com
pessoal e recursos do ICMBio,
7.Planejamento integrado dos CPC e constituição do CONPEC,
8.Proposta de estratégia para elaboração de conteúdo para o novo sítio
do ICMBio na internet e,
9.Informes
Deliberações:
1. Prioridades para 2010 para efeito do planejamento orçamentário
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com o Coordenador da
CGPLAN, Gustavo Rodrigues, apresentou proposta do Planejamento
Orçamentário para execução em 2010, conforme quadro abaixo:
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2008 (Lei + Cred.)

2009 (Lei + Cred.)

2010 (PLOA)

Crescimento
2009-2010

Grupo 1 - Pessoal

202.778.835

206.863.701

188.488.775

-9%

Grupo 3 - Beneficios

9.031.223

8.045.251

8.859.921

10%

Grupo 3 - Custeio

106.826.241

117.808.792

171.513.237

36%

Grupo 4 - Investimento

14.613.953

18.575.000

27.205.001

46%

316.990

100%

Grupo 5 - Inversões Financeiras

-

Grupo 9 - Reserva de Contingência

620.000

TOTAL

333.870.252

-

-

351.292.744

396.383.924

0%
13%

Havidas as apresentações do detalhamento para distribuição dos referidos
recursos, bem como as deliberações pelo colegiado, ficou acordado o seguinte:
•

A Senhora Silvana Canuto, encaminhará via email, para análise e
contribuições das Diretorias, o arquivo apresentado nesta reunião, com
as devidas inclusões sugeridas pela mesa diretoria;

•

Após análise e manifestações pelas Diretorias, este assunto voltará à
discussão na próxima reunião de Diretoria, terça-feira, 08.12.09, para
deliberação..

2. Proposta de Decreto que trata da estrutura ICMBio
O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, fez um breve relato sobre o
encaminhamento da minuta de Decreto ao MMA, informando do empenho do
Ministério e da expectativa de aprovação do mesmo.
3. Discussão sobre a retomada do Planejamento
(este item será discutido na próxima reunião de Diretoria).

Estratégico

4. Portarias: Remoção; Estágio Probatório e GDAEM
Após as contribuições das Diretorias e Coordenações Regionais,
encaminhadas por meio eletrônico, foi solicitado à DIPLAN que providenciasse
a publicação das referidas portarias.
5. Chamada dos 50% dos Analistas Ambientais, aprovados no último
concurso
A DIPLAN informou que já foram tomadas as providências no sentido de
convocar os novos Analistas Ambientais para os procedimentos admissionais.
6. Demanda do IBAMA para estruturar as DIJUR nas Supes/IBAMA com
pessoal e recursos do ICMBio
(este item será discutido na próxima reunião de Diretoria).
7. Planejamento integrado dos CPC e constituição do CONPEC
(este item será discutido na próxima reunião de Diretoria).
8. Proposta de estratégia para elaboração de conteúdo para o novo sítio
do ICMBio na internet
A Coordenadora da Ascom, Sandra Genari, apresentou as diretrizes de como
será a inserção e manutenção de informações no sitio do ICMBio. Foi
apresentada uma proposta de diretrizes gerais para os Sítios Eletrônicos do
ICMBio e proposta à criação de um Comitê Gestor para estes sítios. Ficou
deliberado a criação do Comitê e que ele próprio deverá aprovar tanto as
diretrizes quanto as rotinas e atribuições do mesmo, devendo, depois de
aprovados pela diretoria, ser regulamentados em regimento. Ficou também
decidido o envio aos Diretores e Coordenadores Regionais, por meio da
Consulta Rápida, das propostas de diretrizes e funcionamento do Comitê
apresentados, para que os respectivos documentos possam receber

contribuições de todas as unidades administrativas do ICMBio (Diretorias,
Coordenações Regionais, Centros de Pesquisas e Unidades de Conservação)
e sejam objeto de deliberação em outra reunião do Conselho.
9. Informes

