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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte dias do mês de outubro 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: Pedro
Eymard (Chefe de Gabinete - Presidência), Gustavo Costa
Rodrigues (Diretor-Substituto da DIPLAN), Júlio Gonchorosky
(Diretor Substituto da DIREP), Paulo Maier (Diretor da DIUSP),
Fernando Dal'Ava (Diretor Substituto da DIBIO), Tânia Souza
(Gabinete da Presidência), Andréa Zarattini (Assessoria da
Presidência), e Daniel Otaviano (PFE).

Pauta:
1. Situação Orçamentária/Financeira
2. Proposta de reestruturação da Carreira de Esp. em Meio
Ambiente
3. IN de fiscalização,
4. Diárias e Passagens,
5. Planejamento para 2010 e,
6. Parque Nacional de Brasília
7. Informes
Deliberações:
1 - Situação Orçamentária/Financeira do ICMBio
O Senhor Diretor Substituto da Diplan, Gustvao Rodrigues Costa,
abriu este ponto da reunião expondo a atual situação orçamentária
do ICMBio, por meio de uma apresentação/planilha com os
seguintes dados: Lei de créditos, limite disponível e empenho –
outras despesas correntes, investimentos obrigatórios). Em
despesas correntes já foram empenhados 85% do orçamento, e

25% em investimentos. Apresentou, ainda, uma estimativa de
necessidade de mais ou menos 25 milhões na rubrica de custeio
para fechar o orçamento de 2009. No que se refere a arrecadação,
até 19.10.09, tem-se na Fonte 250 (arrecadação) cerca de vinte
milhões e o que foi arrecadado já está sendo empenhado. O Sr.
Diretor Sbstituto informou, também, que o presidente do ICMBio,
Senhor Rômulo Mello, negociará com o Ministério, um aporte de
mais ou menos 20 milhões para o ICMBio fechar o exercício
financeiro do ano em curso.
2- Proposta de Reestruturação da Carreia de Especialista em
Meio Ambiente
(Item retirado da Pauta – será discutido na próxima reunião de
Diretoria)
3- IN de Fiscalização
O Senhor Procurador Federal do ICMBio, Daniel Otaviano,
informou que a referida já se encontra em fase final de conclusão.
Dessa forma fez-se necessário deliberar sobre o papel dos Chefes
de Unidades de Conservação no processo decisório de aplicação
da IN de fiscalização. Havidas as ponderações, ficou deliberado que
caberá aos Chefes de Unidades de Conservação decidir, quando
provocado pelo autuado, enquanto o processo estiver na Unidade
em fase de instrução, sobre a manutenção ou levantamento das
medidas administrativas cautelares aplicadas pelo agente autuante,
ressalvada a possibilidade excepcional de encaminhamento do
processo à instância superior caso as circunstâncias do caso
concreto assim recomendem.
4 - Diárias e Passagens
O Diretor-Substituto da Diplan, Gustavo Costa Rodrigues,
apresentou planilha com limites de diárias e passagens contendo a
situação atual e informou, ainda, os gastos com diárias e passagens
até o presente momento. De acordo com a situação apresentada,
ficou deliberado que precisa-se de recursos financeiros para liquidar
o que já foi aprovado e que se encontra pendente de pagamento.
Informou, ainda, que será necessário cerca de hum milhão e meio
de reais para encerrar o ano financeiro de 2009. Ficando deliberado
que será solicitando ao MMA, a liberação de um limite equivalente à
necessidade acima descrita em diárias e passagens, para fechar o

exercício de 2009, e recomendou-se cautela por parte das
Diretorias, no que se refere às solicitações para este fim, a partir
deste momento.
5 – Planejamento para 2010
(Item retirado da pauta – será discutido na próxima reunião de
Diretoria)
6 - Parque Nacional de Brasília
(Item retirado da Pauta - será discutido na próxima reunião de
Diretoria)
7- Informes
(item retirado da pauta - será discutido na próxima reunião de
Diretoria)

