Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e cinco dias de fevereiro 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:
Osnil Nepomuceno (Diretor
Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo Soavinski
(Diretor da DIREP),Pedro Eymard (Chefe de Gabinete) Tânia Souza
(Assessoria da Presidência) e Gustavo Costa Rodrigues (Diretor Substituto da
DIPLAN).
Pauta:
1.
2.
3.
4.
5.

Proposta de distribuição de Recursos de Investimento;
Remoção Interna;
Apresentação do Centro de Monitoramento;
Núcleos de Gestão Integrada – NGI; e
Informes

1. Proposta de distribuição de Recursos de Investimento
O Coordenador da CGPLAN, Gustavo Rodrigues, informou que ontem,
24.02.2010, foi disponibilizado o limite orçamentário disponível para empenho
previsto para o primeiro trimestre de 2010, correspondente a 31% do valor total
previsto para este exercício.
Por motivo de força maior, não foi possível à CGPLAN compilar as informações
repassadas pelas Diretorias, conforme acordado na última Reunião de
Diretoria, razão pela qual este tema voltará à discussão, em pauta única, dia
04.03.2010, às 10h, na sala de reunião da Presidência.
2. Remoção Interna
(Este assunto voltará à discussão na próxima reunião de Diretoria, 02.03.2010).
3. Centro de Monitoramento da Biodiversidade
O Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, apresentou documento encaminhado
pelo Diretor do Departamento de Conservação de Biodiversidade do Ministério
do Meio Ambiente, no qual solicita o cronograma de ações para a criação e
implementação do Centro de Monitoramento e Prognóstico da Biodiversidade.

Após discussão e considerando que haverá uma reunião dos Centros
Especializados de Pesquisa na próxima semana, o Conselho Deliberativo
achou importante ouvi-los para só então, o Diretor da DIBIO, apresentar
proposta para análise do colegiado.
4. Núcleos de Gestão Integrada – NGI
O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, fez uma explanação acerca da
integração dos NGIs, com vista a integração das ações entre esses Núcleos
de forma continuada e que a referida integração encontra respaldo por meio de
portaria que está na iminência de ser assinada pelo Presidente do ICMBio.
Havidas as discussões e sugestões, ficou deliberado que este assunto, será
levado à consulta rápida e que deverá ser avaliado no prazo mínimo de 05 e
Máximo de 10 dias, quando retornar à pauta para análise.
5. Informes
O Chefe de Gabinete, Pedro Eymard, informou que o PNUD BRA 23/08 já está
sendo executado. Informou, ainda, que os recursos no valor total de R$
9.957,736,18 (Nove milhões, novecentos e cinqüenta e sete mil, setecentos e
trinta e seis reais e dezoito centavos) alocados no mencionado projeto, são
todos carimbados para as atividades previstas na agenda social.
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou que está sendo proposto a
regulamentação dos artigos 46, 47 e 48 da Lei n° 9.985 ( Decreto 4340) com
previsão de aprovação para a próxima semana.
O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, informou a programação de eventos
que a DIREP executará no mês de março/10 com a participação do
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do Meio Ambiente – MMA, Carlos
Minc.

