Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e onze, 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), Eliani
Maciel (DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da
DIREP), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete Substituta), Daniel Otaviano Ribeiro
(Procurador da PFE), Clayton Castilho (CGGP), Rafael Sousa (CGGP), Marcelo
Kinouchi (CGEPI), Flávio Baran (COPLAN), Bruna Totani (COPLAN), Carlos Lacerda
(CTI) e Marco Túlio (CTI).
Pauta:
1. DAS para os Procuradores – CRs;
2. PPA para o quadriênio 2012-2015;
3. Orçamento 2012;
4. Orçamento 2011;
5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação
6. Termo de Ajustamento de Conduta ESEC Serra Geral do Tocantins;
7. GDAEM;
8. Informes.
Deliberações:
1. DAS para os Procuradores – CRs
A Senhora Iolita Bampi informou sobre as dificuldades relacionadas à disponibilização
de cargos DAS 101.2 para nomeação dos Procuradores que atuarão junto às
Coordenações Regionais. Por esta razão, a Chefia de Gabinete juntamente com o
Senhor Pedro Eymard motivaram uma reunião com a CGGP, ocasião em que foi
solicitada a apresentação de uma proposta de realocação para liberação dos cargos
necessários.
O Senhor Clayton Castilho apresentou a proposta formulada, informando que utilizou
como parâmetro os critérios Universais na Distribuição de Cargos Comissionados para
a Gestão das UCs do ICMBio com base nos resultados apresentados pelo Grupo de
Trabalho (Portaria n° 14, de 2008) referente à definição de critérios para alocação dos

cargos em comissão do grupo Direção de Assessoramento Superior (DAS) e Função
Gratificada (FG) das Unidades Avançadas do Instituto Chico Mendes.
Entretanto, na avaliação da CGGP e com a anuência do Conselho, a definição desses
critérios deve ser revista em razão da criação de novas Unidades de Conservação,
entre outros fatores.
Como encaminhamento, o Senhor Rômulo Mello afirmou que, tendo em vista a cessão
dos primeiros Procuradores, ele avaliará caso a caso juntamente com a Senhora
Diretora da DIPLAN, à medida que estes forem sendo cedidos para o ICMBio. Os
demais Diretores serão informados sobre as alterações a serem feitas no quadro atual
de cargos comissionados.
Para a revisão da definição dos critérios universais na distribuição de cargos, a CGGP
ficou incumbida de se articular com o Senhor Marcelo Kinouchi, um dos responsáveis
pelo trabalho realizado outrora, para apresentação de nova proposta ao Conselho
Diretor.

2. PPA para o quadriênio 2012-2015
O Senhor Gustavo Rodrigues fez um relato sobre a movimentação junto aos
macroprocessos para participação ativa nas oficinas junto ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - MP. Acrescentou que o Ministério do Meio
Ambiente orientou o ICMBio a manter as ações orçamentárias no PPA, tendo em vista
que ainda não foi definido pelo MP como se dará a interface entre o PPA para o
próximo quadriênio e a proposta orçamentária para 2012.
O Senhor Flávio Baran esclareceu que o ICMBio conseguiu inserir seus objetivos e
iniciativas em três Programas Temáticos: Biodiversidade; Florestas, Prevenção e
Controle do Desmatamento; e Licenciamento e Qualidade Ambiental.
Como encaminhamento, a Senhora Silvana Canuto comprometeu-se em realizar
contato com a SBF para articulação com o Senhor Bráulio Dias, Secretário de
Biodiversidade e Floresta, SBF, e a Senhora Daniela de Oliveira, Diretora do DCBIO,
na tentativa de assegurar que não haja cortes na proposta feita pelos representantes
do ICMBio.

3. Orçamento 2012;
O Senhor Gustavo Rodrigues informou que a Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração-SPOA do Ministério do Meio Ambiente pretende se
antecipar ao ciclo tradicional e informar à Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a necessidade de incremento
no orçamento para aquela Pasta no próximo exercício. Desse modo, a DIPLAN e o
Gabinete da Presidência se articularam para trabalhar uma proposta que refletisse a
necessidade de aporte orçamentário para o Instituto no próximo ano.

A proposta foi elaborada com base em dois aspectos: o primeiro, envolvendo custos de
manutenção e celebração de contratos básicos em favor das unidades
descentralizadas e Sede do ICMBio; a segunda, contempla novos projetos, voltados
especialmente para a Construção do Edifício Sede do Instituto, para o projeto Parques
da Copa e para a Modernização e Fortalecimento da Gestão das Unidades de
Conservação Federais com Foco na Sustentabilidade Financeira do Sistema.
Feitas as projeções, chegou-se a uma estimativa de R$ 260.000.000,00 (duzentos e
sessenta milhões de reais) para despesas de contratos e R$ 222.000.000,00 (duzentos
e vinte e dois milhões de reais) para novos projetos, alcançando um montante total no
valor de R$ 482.000.000,00 (quatrocentos e oitenta e dois milhões de reais).
A proposta foi apresentada em reunião ao Senhor Fauze Chequer pelo Senhor
Gustavo Rodrigues e pelo Senhor Pedro Eymard, para início de articulações entre o
MMA e o Ministério do Planejamento.

4. Orçamento 2011;
O Senhor Gustavo Rodrigues socializou com os presentes a distribuição dos limites da
Lei Orçamentária Anual-LOA de 2011 por macroprocesso para conhecimento dos
Diretores e a sua execução até a presente data.
Como encaminhamento, o Senhor Rômulo Mello solicitou que a Senhora Silvana
Canuto verifique junto à SPOA do MMA os desdobramentos sobre o pedido de
ampliação dos limites para diárias e passagens especialmente no que se refere às
ações de Proteção.

5. Plano Diretor de Tecnologia da Informação
Os Senhores Carlos Lacerda e Marco Túlio contextualizaram os Diretores sobre a
construção do Plano Diretor de Tecnologia da Informação-PDTI, acelerado em
decorrência de prestação de contas aos órgãos de controle.
Realizaram breve apresentação contendo aspectos mais relevantes sobre sua
construção e informaram sobre a aprovação do PDTI pelo Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito deste Instituto.
Como encaminhamento, ficou acertado que serão tomadas as providências para a
publicação da Resolução que aprova o PDTI, que será também repassado por e-mail
ao Conselho Diretor para conhecimento sobre as prioridades de sistemas identificadas
pelo referido Comitê.

6. Termo de Ajustamento de Conduta ESEC Serra Geral do Tocantins

O Senhor Ricardo Soavinski solicitou que fosse incluída na pauta desta reunião o
Termo de Ajustamento de Conduta a ser firmado entre o Instituto Chico Mendes, com
intermediação do Ministério Público Federal no estado do Tocantins, para estabelecer
as normas de convivência entre a comunidade Mata Verde e a Estação Ecológica
Serra Geral do Tocantins (EESGT).
Diante de impasses quanto à proposta existente, os Senhores Paulo Maier e Paulo
Carneiro apresentaram suas impressões para subsidiar o debate.
O Senhor Rômulo Mello propôs que o tema seja repassado para pauta da próxima
reunião de Diretoria, e sugeriu que as discussões técnicas se dêem entre as Diretorias
finalísticas em reuniões paralelas para amadurecimento da proposta, de modo a ser
submetida ao Conselho Diretor para aprovação.

7. GDAEM
O Senhor Gustavo Rodrigues apresentou a versão final de proposta de portaria que
fixa as metas institucionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio para o período de 1º de junho de 2011 a 31 de maio de 2012,
para fins de pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Especialista
Ambiental – GDAEM.
Dadas as discussões e feitos os ajustes necessários na redação e nos indicadores
para aferição das metas institucionais, ficou deliberado que, dados os prazos
excedentes, a DIPLAN preparará duas versões de portarias, sendo uma para
assinatura do Presidente e outra para a da Ministra. Ao Senhor Rômulo Mello caberá
consultar o Ministério do Meio Ambiente para averiguação quanto a quem cabe a
publicação da referida portaria.

