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 quatro dias do mês de junho de dois mil e nove, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 15h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes participantes:
Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Osnil José Nepomuceno
(Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Ugo E. Vercillo (DIBio) e
Andréa Curi Zarattini (Assessora – Gabinete)
Pauta:
1.

Orçamento do ICMBio
Silvana informou que ocorreu uma reunião ontem, dia 23.06.09, com técnicos do MMA.
A proposta orçamentária acontece nos primeiros dias de julho e precisamos incluir nossa
demanda, precisamos estabelecer uma articulação com a SOF, de maneira a sensibilizá-los
quanto ao tamanho do ICMBio, suas ações fundamentais e o orçamento necessário,
avaliada em um parâmetro de responsabilidade.
Apresentou uma palestra que está em preparação, de maneira a permitir a SOF entender os
compromissos e necessitadas do ICMBio, e correspondente recursos para atendimento.
Ressaltou sua preocupação, especialmente quanto aos recursos para execução em 2009.
Deliberação
• Silvana reapresentar antes do dia 01 de junho para deliberação do colegiado
• Incluir na apresentação dados que demonstrem o percentual de áreas protegidas,
demandas do MP, UCs como estratégia de conservação, espécies ameaçadas,
comparativos com outros países e metas do milênio.

2.

Orçamento Espécies Ameaçadas
O Diretor Marcelo retirou o item da pauta, devendo retornar na reunião que irá discutir o
orçamento e as estratégias para sua recomposição, programada para 01 de junho.

3.

Limites de passagens e diárias
A Diretora Silvana apresentou o balanço da distribuição de diárias e passagens do ICMBio,
por diretoria.
O Diretor apresentou uma planilha e demonstrou a relação direta da questão de diária e
passagens e sua execução.
A Diretora Silvana apresentou sua percepção no sentido da DIBio ser a Diretoria mais
penalizada, tendo em vista que as demais Diretorias possuem projetos que estão permitindo
o deslocamento para execução de suas ações.
Deliberação
• Na próxima reunião será apresentada uma proposta para discussão.

Informes:
Paulo Maier
• Realização do
Silvana Canuto
• Publicação da portaria que autorizou o ICMBio e o IBAMA chamar os novos analistas.
Apresentou o cronograma que será adotado, para recebimento destes profissionais
Dia 1 de julho
Dia 30 de julho
Dia 14 de agosto
Entre 20 e 24 de julho
Entre 17 de agosto a 4 de setembro
De 8 de setembro a 10 de outubro.

•

Nomeação
Posse
Entrar em exercício
Perícia médica nas 9 capitais. Será feita com a GEAP
Para tratar de assuntos diversos de interesse das Instituições.
Educação à distância
Curso de formação na nova academia

Sugeriu que a movimentação de pessoas seja deliberada pelo colegiado, nas Reuniões
de Diretoria e se comprometeu a preparar uma proposta de dinâmica para esta
consulta a ser apresentada e discutida com os Diretores.

