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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 15h, 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),
Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete), Cláudia
Camurça (Coordenadora da ASCOM), Daniel Otaviano (PFE), Gustavo Rodrigues
(Coordenador Geral da CGPLAN) e Tânia Souza (Assessoria da Presidência) .
Pauta:
1 - Planejamento para seminários e oficinas ao longo de 2011;
2 - Apresentação da CTI ;
3 - Apresentação do Contrato Nacional de Gerenciamento de Meios;
4 - Avaliação do Impacto do Ajuste Fiscal no ICMBio;
5 - GT DAS; e
6 - Informes
Deliberações:
1 - Planejamento para seminários e oficinas ao longo de 2011
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, apresentou o calendário para o seminário e
elaborada pela empresa de consultoria Nexucs, com a programação da oficina de
Planejamento Estratégico com a CR 1, conforme detalhado abaixo, e os pontos que
serão discutidos no mencionado evento.
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2 - Apresentação da CTI (Diplan);
Item Retirado de Pauta – voltará na próxima reunião de Diretoria, dia 22.02.2011.
3 - Apresentação do Contrato Nacional de Gerenciamento de Meios
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com o Assessor da DIPLAN, Wajdi
Rashad Mishmish, apresentaram o Contrato Nacional de Gerenciamento de Meios,
informando que a partir deste ano, o ICMBio contratou, por meio de licitação pública, a
empresa BR SUPLY visando à aquisição de material de expediente com foco,
prioritariamente, em material de campo, para todas as Unidades do ICMBio, exceto a
Sede que se manterá com o contrato que já existe.
Apresentou ainda, cronograma de como será feito a requisição de material e que a
partir do dia 22.02.2011, se dará início o cadastramento e possibilidade de pedido, com
cota mínima e máxima estabelecida mensalmente. Todas as 381 Unidade
Descentralizada do ICMBio terão autonomia e CNPJ próprios para fazer os seus
pedidos, conforme calendário abaixo.
Dia 14.02.2011 - ICMBio informa base de dados das unidades a serem supridas;
Dia 18.02.2011 - Homologação do sistema e produtos da 1ª. Fase;
Dia 21.02.2011 - Informe Institucional do Contrato Nacional de Gerenciamento de
Meios;
Dia 22.02.2011 - Inicio do cadastramento e possibilidade de pedidos de matérias de
expediente; e
Dia 14.03.2011 - Será realizada reunião de definição da inserção dos produtos da 2ª.
Fase.
4 - Avaliação do Impacto do Ajuste Fiscal no ICMBio
Item retirado de pauta, tendo em vista que a publicação do Decreto esta previsto para a
próxima semana.
5- GT DAS
O Chefe de Gabinete apresentou o resultado do grupo de trabalho constituído para
definir critérios e formular propostas de alocação de DAS e FG das Unidades de
Conservação deste Instituto.

Após análise do resultado final pelos Diretores, foi identificado a necessidade de um
refinamento desses resultados, uma vez que, com a demora na sua apresentação,
houveram mudanças concernentes à qualidade do preenchimento e avanços que
ocorreram nesse período com relação a alguns critérios.
Nesse sentido, ficou acordado que o Chefe de Gabinete Pedro Eymard, juntamente
que o técnico Marcelo Kinouchi e o Coodenador da CGPLAN, Gustavo Rodrigues irão
rever o relatório apresentado nesta reunião. Será levado em consideração os
resultados no RAPPAN, cujos formulários foram preenchido com os próprios chefes de
unidades, esses dados serão cruzados com o conjunto de critérios e logo que estas
informações estiverem consolidadas, esta matéria voltará à Mesa para uma nova
apresentação e direcionamento.

6 – Informes
A senhora Tânia Souza, Assessoria da Presidência, informou que haverá o
relançamento da frente parlamentar ambientalista amanhã, 16.02.2011, às0 8h30, com
um café da manhã, no 10º andar do anexo IV da Câmara dos Deputados e que no
dia 22.02.2011 haverá um debate da mencionada frente sobre o Código Florestal.

