Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dez, 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), Gustavo Costa rodrigues (Diretora da DIPLAN Substituto), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo Maier (Diretor da
DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Geraldo Maia (ProcuradorChefe Substituto – PFE), Glayton Geraldo (Coordenador-Geral da CGGP) e
Tânia Souza (Assessoria do Gabinete).
Pauta:
1 – Demandas que necessitam articulação das áreas na preparação de
respostas: Ex: MPF, AGU, prazos judiciais e proposições parlamentares;
2 – Designação de membros para a Comissão de Ética;
3 – Nomeação de Chefes de UC em Santa Catarina;
4 – Remoção para as áreas prioritárias; e
5 – Informes
Deliberações:
1 – Demandas que necessitam articulação das áreas na preparação de
respostas: Ex: MPF, AGU, prazos judiciais e proposições parlamentares
(Este assunto será tratado em reunião futura, com a presença do Senhor
Procurador-Chefe, Daniel Otaviano Ribeiro).
2 – Designação de membros para a Comissão de Ética
(Este assunto já foi encaminhado e resolvido – vide Ata de 05.10.2010).
3 – Nomeação de Chefes de UC em Santa Catarina
Ficou acordado que amanhã, 20.10.2010, às 9h, haverá uma reunião com o
Coordenador Regional de Santa Catarina, Ricardo Castelli, e, após ouvi-lo,
este assunto será deliberado pelo Conselho Diretor na reunião de 26.10.2010.
4 – Remoção para as áreas prioritárias
O Senhor Coordenador-Geral de Gestão de Pessoas, Clayton Geraldo,
juntamente com o Diretor Substituto da DIPLAN, Gustavo Rodrigues,
apresentaram cenário com as solicitações de Remoção Interna para

determinadas áreas prioritárias, a partir de identificação das solicitações
recebidas pelo CGGP e consolidadas pelo Grupo de Trabalho – GT criado para
esta finalidade.
Após a apresentação e discussões pelo Conselho Diretor, ficou acordado que:


A planilha com essas informações seja atualizadas;



Deve-se trabalhar nesse CIR com a dinâmica de que, na unidade onde
não tiver nenhum servidor, deverá ser lotado um;



Naquela unidade que já tiver um servidor, mas que seja uma unidade
isolada (sem UAAF ou CR nas proximidades), para esta poderá ser
removido um servidor; e



Este assunto retornará à discussão da próxima Reunião de Diretoria, dia
26.10.2010, com as informações já devidamente atualizadas, para
deliberação.

5 – Informes
O Senhor Diretor da DIREP, Ricardo Soavinki informou da reunião que houve
ontem, 18.10.2010, na AcadeBio, com os Coordenadores Regionais, a Direção
e a Consultoria Estratégica deste ICMBio, tendo sido considerada positiva a
participação de todos no mencionado evento, bem como seus
encaminhamentos.
O Procurador-Chefe Substituto, Geraldo Maia, informou que está deixando o
ICMBio na primeira quinzena de novembro de 2010 e que estão vindo dois
Procuradores para o ICMBio, sendo que o primeiro, Dr. Bernardo, que o
substituirá, já foi removido pela PGF para este Instituto.
A Srta. Tânia Souza apresentou informações que foram encaminhadas, à
pedido, para o gabinete da Ministra com indicativo dos programas prioritários
do ICMBio para pleitear emendas parlamentares coletivas e individuais.
Informou que, dada a exigüidade do tempo para preparo, não foi possível a
consulta previa às diretorias, ouvindo apenas a Presidência. Informou também
que foram escolhidos três temas: regularização fundiária; turismo nos parques
e planos de manejo. Informou a diretriz apontada (e aprovada pelos diretores)
de buscarmos apenas emendas de execução direta e que os indicativos não
eliminam a busca de recursos para outros programas. O Senhor Presidente
orientou que se organizasse uma estratégia especifica para os Centros.
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, informou que encaminhou minuta
referente às mudanças relativas à Resolução no. 13 do CONAMA, para o Email de todos os Diretores e que a referida minuta será discutida na Reunião de
Diretoria de 26.10.10.

O Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, informou que o Senhor João de
Deus, Diretor do Serviço Brasileiro Florestal – SBF, solicitou a reserva do
auditório do ICMBio no período de 30.11 a 03.12.2010, visando a uma reunião
para comemorar os 10 anos da instituição do Sistema Nacional de Unidades de
conservação – SNUC, e que este pleito foi prontamente atendido. Solicitou
ainda, que os Diretores apresentem sugestões sobre o evento em tela.

