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 seis dias do mês de agosto 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), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP),
Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Andréa Curi Zarattini (Assessora Presidência), Juliana com
Sperling (Assessora Presidência), José Roberto Lima (Assessor de Comunicação) e Wajdi

Rashad Mishmish (Assessor DIPLAN).
Pauta:
Por decisão do Colegiado, os itens “Avaliação da Reunião de Diretoria ampliada” e “APA do

Planalto Central” foram retirados de pauta e deverão retornar para discussão
oportunamente;
1.

Avaliação da Reunião de Diretoria ampliada
Item retirado de pauta.

2.

APA do Planalto Central
Item retirado de pauta.

3.

Aniversário do ICMBio

Tendo em consideração o segundo aniversário do ICMBio, que ocorrerá no
próximo dia 28 de agosto, o tema foi objeto da avaliação dos presentes.
Deliberações:
 As comemorações ocorrerão no dia 02 de setembro, tendo em vista a
impossibilidade de participação do Senhor Ministro do Meio Ambiente no dia
28.08.09;
 A programação deverá centrar na assinatura de atos normativos, cabendo aos
Diretores responsáveis a finalização desses instrumentos e posterior remessa
ao Gabinete da Presidência.
4.

ACADEBio

A Diretora da DIPLAN esclareceu aos demais presentes as providências que estão
sendo adotadas para a inauguração da Academia do ICMBio, no próximo dia 08 de
setembro, na Floresta Nacional de Ipanema. Apresentou, ainda, as ações desenvolvidas
para execução do Curso de formação dos novos analistas, que ocorrerá neste novo
espaço.

Apresentou a relação dos instrutores indicados por tema a ser abordado no curso
de formação, bem como solicitou a colaboração dos demais Diretores e Presidente no
sentido de garantir presença desses nos períodos definidos.
A Senhora Silvana apresentou, ainda, o Regulamento (Manual dos Servidores em
Curso), que será utilizado durante a formação dos novos analistas.
Deliberações
 A DIPLAN deverá disponibilizar ao Gabinete da Presidência a grade do curso, o
nome dos profissionais envolvidos e o Manual dos Servidores em Curso, até as
18h de hoje, para que o material seja disponibilizado aos demais membros do
Conselho, por meio do mecanismo de consulta rápida, para contribuições.
 Eventuais contribuições deverão ser apresentadas até sexta feira, dia 27 de
agosto, de maneira a permitir que a DIPLAN possa efetuar os ajustes
necessários.

