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 nove dias do mês de setembro 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),
Pedro Eymard (Chefe de Gabinete - Presidência), Silvana Canuto (Diretora da
DIPLAN), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo Maier (Diretor da
DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Tânia Souza, Juliana Sperling Gabinete da Presidência), Andréa Zarattini (Assessoria da Presidência),
Sandra Genari (Assessoria de Comunicação) e Daniel Otaviano (PFE).
Pauta:
1. Situação Orçamentária/Financeira (Este item será abordada na
próxima Reunião de Diretoria)
2. Encontro CRs
3. Implementação das CRs
4. Flona Jamanxim,
5. Flona Roraima
6. Resex Baía Iguape
7. Sigplan
8. Vagas Garagem e
Informes
Deliberações:
2. Encontro CRs
A Diretora da Diplan, Silvana Canuto, abriu este item da pauta falando
da Reunião de Diretoria Ampliada que acontecerá na Flona de Ipanema com
os CRs (Coordenadores Regionais). Foi deliberado que esta reunião
acontecerá de 07 a 10 de outubro de 2009 e contará com a participação dos
Diretores, sendo sugerida a seguinte pauta: Gestão de Pessoas, Consolidação
Territorial, Apresentação e discussão sobre os resultados da Reunião dos CRs,
ocorrida no dia anterior e desafios atuais de implantação dos NGIs. No período
da tarde do dia 10, os presentes deverão participar da cerimônia de formação
dos novos Analistas Ambientais.
O Gabinete, enviará e-mail a todos os Coordenadores Regionais
informando a pauta, bem como sugerindo que na reunião específicas dos
coordenadores, se atenham a itens de interesse comum, visando a melhor
utilização do tempo, durante a apresentação prevista para o dia seguinte.
Ficou decido pelo colegiado que, a Dra. Eliane Maciel, conduzirá nesta
reunião, o tema “Consolidação Territorial”, juntamente com o Procurador-Chefe
do ICMBio, Daniel Otaviano.
A Diplan, será responsável pelo condução do tema “Gestão de
Pessoas”, e o Gabinete da presidência, será o responsável pela condução do
tema “Implantação dos NGIs”.

3. Implementação das CRs
O Presidente do ICMBio, Senhor Rômulo Mello, abriu este item da
pauta falando da sua preocupação, quanto ao processo de implementação das
Coordenações Regionais. Foi informado dos esforços que estão sendo
envidados no sentido de aparelhar as CRs da região Norte e, por decisão do
colegiado, este assunto deverá voltar à mesa na próxima Reunião de Diretoria,
inclusive, trazendo à discussão, o atual status da implementação de cada CR,
bem como as ações futuras.
4. Flona Jamanxim
O Diretor da DIUSP, Paulo Maier, iniciou este item falando da ação do
governo Federal na Amazônia, e da operação “Arcoverde,” bem como da
participação do Instituto, por ocasião do evento em Castelo dos Sonhos e Novo
Progresso. Na reunião em Novo Progresso, será apresentada a proposta para
solucionar as questões relacionadas a Flona Jamanxim.
Ficou acordado com o colegiado que hoje, 29.09.09, às 18h, O Diretor
da DIUSP, juntamente com a equipe de criação, apresentará ao Presidente do
ICMBio, as informações a respeito desse tema, visa destacar a posição do
ICMBio no evento.
5. Flona Roraima
O Diretor da DIUSP, Paulo Maier, informou que foi encaminhada uma
proposta de redefinição de limites, sem Consulta Pública e que este fato pode
trazer implicações no processo de redefinição de limites . Foi deliberado, então,
verificar a real necessidade de haver a Consulta Pública para esta Unidade,
haja vista que este assunto é objeto de uma medida provisória e que já foram
realizadas várias audiências públicas no Congresso Nacional.
6. Resex Baía Iguape
O Diretor da DIUSP lembrou do compromisso assumido pelo ICMBio de
realizar Consultas Públicas quando da redefinição de limites da Unidade. O Sr.
Presidente do ICMBio corroborou com o Diretor, tendo informado que
comunicou ao Ministério do Meio Ambiente da necessidade de quando da
tramitação do projeto de Lei no Congresso Nacional realizar as consultas
públicas, tendo em vista que este assunto também é objeto da mesma medida
provisória e que não se tem conhecimento se as consultas foram ou serão
realizadas. Ficando acordado entre o colegiado, que o Senhor Paulo Maier,
examinará na Casa Civil, sobre a viabilidade das consultas.
7. Sigplan
O Diretor da Dibio, Marcelo Marcelino, iniciou este item considerando a
possibilidade de se começar a trabalhar do Relatório Anual de Execução
Orçamentária, imediatamente. Sugeriu a criação de um grupo de trabalho para
tratar desse processo. Foi aceito a sugestão e acordado que o Senhor
Gustavo Rodrigues irá coordenar este GT a partir da sua constituição. Ficando
decidido que a composição em tela será da seguinte maneira: o representante
da DIUSP será o senhor Osnil Nepomuceno; na DIBIO, será o Senhor

Fernando Dal'Ava; na Diplan, será o Senhor Gustavo; e na DIREP, será a
Senhora Sandra Trevizolli. Este ponto foi deliberado e aprovado por todos e
eventuais dúvidas a cerca deste tema será discutido em reuniões futuras.
8. Vagas Garagem
Tendo sido solicitado às Diretorias, via email, sugestões quanto à
distribuição das vagas remanescente na garagem, foram recebidas algumas
sugestões, às quais depois de consolidadas, foram assim definidas:


Mantêm-se as vagas para os ocupantes de DAS; Dos portadores de
necessidades especiais; Das pessoas com dificuldades de locomoção;
e Das 11 (onze) vagas institucionais;



Garantiu-se, ainda, vagas para gestantes e para idosos;



Ficou decidido pelo colegiado que as vagas remanescentes serão
distribuídas por meio de sorteio que acontecerá, apenas entre os
servidores do quadro de pessoal do ICMBio, e que esse sorteio
acontecerá a cada seis meses e; caso ainda sobrem vagas, estas
serão sorteadas entre os funcionários dos diversos tipos de contratos
(terceirizados);



Por unanimidade, foi acordado que as vagas em questão, não poderão
ser transferidas, em nenhuma hipótese, para outra pessoa.

O Senhor Procurador-Chefe do ICMBio, Daniel Otaviano, pediu vagas
para todos os procuradores, não tendo o seu pleito atendido, sendo acordado
que os Procuradores terão o mesmo tratamento dispensado aos demais
servidores.
Informes
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou que recebeu uma
solicitação da Casa Civil, de levantamento de informações sobre as ações
realizadas na gestão do governo do Presidente Lula no âmbito das
competências do ICMBio. Ficou definido pelo colegiado que o Gabinete da
Presidência conduzirá e articulará a elaboração do relatório final que apontará
als diretrizes para a elaboração do documento em tela, a saber:






Criação de Unidades de Conservação
Criação do Instituto Chico Mendes,
A Lista atualizada das espécies ameaçadas.
Consolidação das Ucs e,
Melhoria da Gestão de UCs.

O Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, informou que amanhã, 30 de
setembro de 2009, acontecerá no Auditório do ICMBio, às 9h, uma reunião que
versará sobre Proteção Ambiental ao longo da BR 319. Falou, ainda, a cerca
do Congresso de Ucs, ocorrido na última semana em Curitiba, e considerou
positiva a visão das pessoas sobre as ações do ICMBio, e que este evento não

teve nenhum custo para a instituição. Enfatizou, ainda, o evento “Agenda
Noronha + 20”, o qual considerou positivo os resultados para este Instituto.
A Diretora da Diplan considerou importante um resumo das ações que
estão acontecendo em cada Diretoria. Falou, também, do Curso para os
novos Analista Ambientais que está acontecendo na AcadeBio, no qual um
percentual elevado dos participantes demonstram boas espectativas em
relação ao trabalho.
A Sra. Tânia Souza da Assessoria do Gabinete, falou do Simpósio
Amazônia que acontecerá em outubro próximo. E que na próxima semana
começarão a ser apresentadas as emendas parlamentares ao orçamento de
2010. Pediu a participação dos Diretores no que concerne ao tema. Quanto à
Flona Jamanxim, informa que está trabalhando contra o Projeto de Decreto
Legislativo nº 1148/08 que desconstitui a Flona.
A Chefe da Ascom, Senhora Sandra Genari, informou da reestruturação
que pretende fazer naquela Assessoria e sugeriu que a comunicação seja
melhorada tanto no âmbito interno quando externo. Ficando ajustado com o
colegiado que na próxima reunião ela apresentará um esboço de como isso
será feito. Solicitou, ainda, a participação das Diretorias no sentido de incluir a
ASCOM como apoiadora de todas os processos Institucionais.

