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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quatros dias do mês de fevereiro 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), Pedro Eymard (Chefe de
Gabinete - Presidência), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Ricardo Soavinski
(Diretor da DIREP), Osnil Nepomusceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo
Marcelino (Diretor da DIBIO) Andréa Curi Zarattini (Assessora - Gabinete da
Presidência), Daniel Ribeiro (Procurador Geral), Geraldo de Azevedo Maia Neto
(Procurador) e Sandra Tavares (Assessora de Comunicação).
Pauta:
1. Reorganização de Processos (DIREP/DIBIO/DIUSP);
2. Gestão Compartilhada UCs OSCIPs;
3. Aprovação manual de Identidade visual do ICMBio;
4. Plano de Comunicação;
5. Informes;
Deliberações:
Antes de abordar os temas incluídos na pauta da reunião, o Senhor Procurador Geral
apresentou o Senhor Geraldo de Azevedo Maia Neto, Procurador que integrará a
Procuradoria do ICMBio, inclusive na qualidade de Procurador Geral Substituto.
Ainda nesta oportunidade, a Sra. Presidente Substituta fez um breve relato sobre a
reunião de Dirigentes do MMA, que teve pauta única sobre orçamento de 2009.
Informou que a proposta orçamentária já foi aprovada pelo Congresso Nacional, sendo a
parcela do orçamento destinada ao MMA de R$ 965.005.416,00. Comunicou, ainda, a
liberação de 3/12 integral, até que se faça uma análise do impacto da crise no final do
mês de fevereiro, que resultará em uma possível reprogramação orçamentária.
O Sr. Presidente inteirou os presentes sobre denúncia formal apresentada pelo
Greenpeace ao ICMBio, referente a Reserva Extrativista Verde para Sempre. Na
oportunidade, solicitou autuação da documentação, bem como avaliação da DIUSP
sobre a criação de um NGI na região.

1. Reorganização de Processos (DIREP/DIBIO/DIUSP);
O Chefe de Gabinete destacou urgência a necessidade de avaliar o funcionamento do
ICMBio e o Senhor Presidente salientou ser importante considerar a nova estrutura
proposta quando da mudança das áreas que ainda permanecem no prédio do IBAMA
para a sede do ICMBio. Ficou acordado entre os presentes divulgar, por ato formal
publicado no boletim de serviço, os Diretores responsáveis pela supervisão dos
macroprocessos. As DIUSP, DIREP e DIBio deverão aplicar formulário para
manifestação do interesse de seus servidores na alocação pessoal nos macroprocessos. A

DIPLAN elaborará uma proposta de Ato formalizando a vinculação entre os processos e
as Diretorias.
2. Gestão Compartilhada UCs e OSCIPs;
Foi apresentado um processo que tramita no CONAMA e que foi-nos encaminhado para
uma avaliação formal do Órgão. Embora o processo já tendo sido analisado pelas
DIPLAN e DIREP, o Presidente do Instituto solicitou aos Diretores uma leitura crítica
de dois documentos: Lei OSCIPS e Parecer CONAMA. Os documentos encontram-se
no processo para Manifestação dos Diretores na próxima reunião de Diretoria. O
Gabinete da Presidência encaminhará aos Diretores os documentos para análise.
3. Aprovação manual de identidade visual do ICMBio;
As contribuições apresentadas pelas Diretorias foram analisadas, sendo algumas
incorporadas ao manual. A ASCOM fará as alterações propostas e, uma vez realizados
os ajustes, o documento será aprovado por meio de uma Portaria.
4. Plano de Comunicação;
A Assessoria de Comunicação Social elaborou um Plano de Comunicação para o
ICMBio, para o ano de 2009. O documento será encaminhado pelo Gabinete da
Presidência para análise das Diretorias. O assunto será objeto de debate na próxima
reunião de Diretoria, ocasião em que o Plano será apresentado pelo Chefe da ASCOM.
5. Informes
A Sra. Diretora da DIPLAN, fez um breve relato sobre a utilização do cartão
corporativo e sugeriu que os Diretores orientem seus servidores no sentido de
reduzirem, ao máximo, o uso dos cartões na sede do ICMBio.
A Sra. Diretora da DIPLAN solicitou orientação de como utilizar as FGs, uma vez que
as mesmas só podem ser utilizadas nas unidades de conservação. Ficou pactuado que
serão utilizadas todas as FGs, obedecendo os critérios que estão sendo elaborados pelo
GT criado pela portaria n° 14 de maio de 2008. Foi solicitado ao Grupo um esforço para
a conclusão dos trabalhos.
A Diretora de Planejamento Administração e Logística relatou que está recebendo
inúmeras demandas sobre a confecção de materiais gráficos e solicitou uma orientação
de como prioriza-las. Foi acordado que estas solicitações serão analisadas no âmbito das
demandas do “Faça Projetos”.
O Diretor da DIBIO informou que em reunião com Diretor de Uso dos Recursos
Naturais, Biodiversidade e Florestas do IBAMA foi decidido a realização de uma
reunião com a participação da DIPLAN do ICMBio, da DIPLAN do IBAMA e dos
Centros de Gestão de Recursos Pesqueiros, marcada para o dia 10 deste mês, para
discutir sobre o aporte e aplicação dos recursos finalísticos e de manutenção nos citados
Centros até sua transferência para o IBAMA. Nessa mesma reunião a DBFLOR acenou
com a possibilidade do IBAMA absorver grande parte das atividades do Projeto
Quelônios da Amazônia, por meio, possivelmente, da criação de uma base especializada
em manejo de quelônios vinculada ao CEPNOR. Ficou agendada para dia 17 deste mês
uma reunião, com a participação do RAN, para aprofundamento e detalhamento da
proposta. Ainda como resultado da reunião com a DBFLOR, foi informado que existe a
possibilidade do IBAMA absorver o Quarentenário da Praia do Forte (BA), para utilizálo como CETAS, operando o mais próximo possível das finalidades para as quais essa
estrutura foi construída. A DBFLOR acordou em marcar uma visita ao Quarentenário,
juntamente com a DIBIO e o CEMAVE, para dar andamento à proposta. Foi ainda
informado pelo Diretor o resultado de uma reunião com o CNPq, na qual foram

acertadas as bases para um acordo de parceria entre as duas instituições, que
possibilitará a utilização de recursos da compensação ambiental, e de outras fontes
disponíveis ao ICMBio, para viabilização de projetos de pesquisa em Unidades de
Conservação federais, com a possibilidade de concessão de várias modalidades de
bolsas de pesquisa, mediante editais de seleção pública.
O Diretor Substituto da DIUSP informou sobre a realização de Seminário para discutir o
o Roteiro Metodológico para elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais.
O Senhor Procurador Geral comunicou a transferência da PROGE para as novas
instalações do ICMBio na próxima segunda feira, dia 09 de fevereiro.
O Senhor Procurador informou da suspensão Quilombolas RTID Guaporé, Jaú,
Aparados e Serra Geral. Ficou acordado que serão criados Grupos de Trabalho para
cada um destes relatórios
O Diretor da DIREP sugeriu um nome para a Coordenação Regional da Chapada, o qual
deverá ser submetido a uma entrevista da Diretoria, para melhor avaliação.
Informou ainda sobre seu contato com representantes da Fundação O Boticário para
discutirem assuntos referentes ao Congresso de Unidades de Conservação. Esclareceu
que o evento está sendo organizado em grandes conferências, com a apresentação de
painéis científicos. Ressaltou o interesse e abertura manifestados pela Fundação quanto
a efetiva participação do ICMBio no Congresso. O Senhor Diretor da DIREP deverá
preparar e apresentar na próxima Reunião de Diretoria uma proposta de realização do
Encontro de Chefes de Unidades de Conservação federais articulada com o Congresso,
como subsídio a avaliação e decisão do Colegiado.

