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 dois dias do mês de dezembro 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),
Andréa Zarattini (Chefe de Gabinete Substituta), Silvana Canuto (Diretora da
DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da
DIBIO), Julio Gonchoroski (Diretor Substituto da DIREP), Tânia Souza,
(Assessoria da Presidência), Clayton Geraldo Mendonça de Castilho (CGGP) e
Helena Machado (CGGP)
Pauta:
1. Proposta alocação de 50% concurso;
2. Proposta de estratégia para redistribuição ICMBio X Ibama;
3. Proposta de concurso de remoção interna;
4. Resex Garopaba e Imbituba; e
5.Informes

1. Proposta de alocação de 50% concurso
O Coordenador da CGGP, Senhor Clayton, informou que o processo de
solicitação de nomeação de 50% dos aprovados no concurso público
ICMBio/2008 está no MPOG e que esforços estão sendo envidados no sentido
de concretizar esta solicitação, com a maior brevidade, bem como apresentou
proposta de distribuição desses analistas no âmbito da Amazônia Legal do
ICMBio.
Nesse sentido, após discussão pela Diretoria, ficou deliberado que a CCGP
encaminhará hoje, 22.12.09, para a apreciação e manifestação dos
Coordenadores Regionais dos estados que irão receber esses analistas,
quadro demonstrativo com sugestão de alocação, os quais deverão manifestar
a sua concordância ou contribuição até 11.01.2010. Findo este prazo, a CGGP
consolidará as informações recebidas das Coordenações Regionais e
elaborará uma proposta final, à qual deverá ser remetida para a apreciação dos
Diretores e considerações finais. Ficando ajustando, ainda, que este assunto

só voltará a ser discutido na Reunião de Diretoria do dia 26.01.2010, caso não
haja concordância de alguma Diretoria.
2. Proposta de estratégia para redistribuição ICMBio X Ibama
O Coordenador da CGGP, Senhor Clayton, juntamente com a Helena
Machado, apresentou proposta de redistribuição entre o IBAMA e o ICMBio.
Nesse sentido, informou que até o momento já foram concluídos 72 processos
e que há, atualmente, 139 processos de redistribuição pendentes, sendo que,
destes, 53 não tem proposta de permuta e redistribuição somente acontecerá
mediante contrapartida.
Dessa forma, ficou deliberado que:


Todos os processos de redistribuição, no âmbito do ICMBio, só deverão
ser abertos com a anuência da direção; e



em janeiro em 2010, será marcada reunião entre o IBAMA e o ICMBio,
que deverá ser encaminhada pelo Senhor Pedro Eymard e a Senhora
Andréa Zarattini, Chefe de Gabinete do ICMBio e respectiva substituta, no
intuito de estabelecer entendimentos acerca dos processos de
redistribuição.

3. Proposta de concurso de remoção interna
O Coordenador da CGGP, Senhor Clayton, apresentou proposta de remoção
específica para a região Norte, antecedendo a chamada de dos 50% dos
aprovados no concurso ICMBio/2008. No contexto desta chamada, será
considerada a possibilidade de remoção dos analistas já lotados nas UCs
beneficiadas, sendo que esta possibilidade somente será ultimada quando
entrarem em exercício os novos concursados, de maneira a respeitar princípios
de reposição.
Havidas as deliberações, ficou acordado que a CGGP deverá elaborar
proposta de processo de remoção que contemple as outras unidades da
federação e para tanto encaminhará planilha de lotação dos servidores aos
diretores que procederão à análise crítica e encaminhamento de sugestões
referentes aos claros de lotação e atendimento às fragilidades das unidades
nos macroprocessos sob sua supervisão.
4. Resex Garopaba e Imbituba
O Presidente Rômulo Melo apresentou sua intenção em discutir no âmbito do
Conselho Diretor as propostas de criação e de alteração de limites das
Unidades de Conservação.
O Diretor Substituto da DIREP, Júlio Gonchorosky, comunicou que não houve
tempo suficiente para articulação com a área técnica, no sentido de submeter a
proposta de criação da RESEX Garopaba e Imbituba, tendo em vista o período

de festas. Neste sentido, este item foi retirado da pauta e, tendo em
consideração tratar de proposta que já conta com a concordância dos
Diretores, bem como de compromissos assumidos pelo ICMBio com as
comunidades, o Senhor Presidente solicitou que o processo fosse remetido ao
Gabinete da Presidência e que este seria enviado ao MMA para
prosseguimento.
5.Informes
A Diretora da Diplan, Silvana Canuto, informou que foram executados todos os
recursos previstos para 2009, e que as expectativas para 2010 são bastante
positivas.
O Senhor Diretor Substituto da DIREP, Júlio Gonchorosky, informou que foi
preparado documento estabelecendo procedimentos para terceirização de
serviços em unidades de conservação. Com base neste documento, até 10 de
janeiro próximo, até o final de janeiro de 2010, estarão abertos 04 (quatro)
processos de licitação, especificamente para Parques Nacionais Marinho dos
Abrolhos, Marinho de Fernando de Noronha, do Iguaçu e da Chapada dos
Guimarães.
O Diretor da DIBIO, Marcelo Marcelino, informou que houve uma chamada
aberta para pesquisa do Instituto, tendo sido aprovados 64 projetos dos quais
32 são oriundos dos Centros e 32 de UCs. Informou, ainda, que haverá etapa
de priorização para contemplar e suplementação de 2009.

