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 sete dias do mês de outubro 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), Gustavo Costa Rodrigues
(Diretor Substituto da DIPLAN), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da
DIBIO), Tânia Souza, Juliana Sperling - Gabinete da Presidência), Andréa
Zarattini (Assessoria da Presidência), Sandra Genari (Assessoria de
Comunicação), Geraldo Azevedo (Procurador Substituto da PFE), Cleyton
Geraldo (Coordenador da CGGP) e Helena Machado (CGGP).
Pauta:
1. Proposta de Reestruturação da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente,
2. Planejamento para 2010,
3. BRA 08,
4. Parque Nacional de Brasília,
5. SCDP
6. Informes
Deliberações:
1. Proposta de Reestruturação da Carreia de Especialista em Meio
Ambiente.
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, abriu este item da pauta falando das
instâncias por que já passou a referida proposta. O Coordenador Geral de
Gestão de Pessoas - CGGP, Senhor Cleyton Geraldo, apresentou uma análise
sobre a proposta de trabalho do GT criado pelo MMA, para discussão do
presente tema, da seguinte forma: Criação de uma nova carreira em 3 níveis:
01 cargo de nível superior; 01 de nível médio e 01 de nível auxiliar para
aqueles que ingressarão na Carreira a partir de da sua efetiva reestruturação.
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, sugeriu que fosse produzido um
documento a ser encaminhado ao MMA, informando que no geral a proposta
atende aos anseios do Instituto. Contudo, o colegiado sugeriu alguns

aprimoramentos à proposta, que deverão ser considerados pela DIPLAN no
documento a ser preparado para o MMA.
2. Planejamento para 2010
O Senhor Diretor Substituto da Diplan, Gustavo Costa, abriu este item
apresentando uma proposta de encaminhamentos para o Planejamento para o
ICMBio/2010. Na proposta apresentada foram definidas três etapas para o
Planejamento: classificação das ações por macroprocessos e respectivas
ações correspondentes no PPA; definição e aprovação de valores (por
macroprocesso) pelo colegiado e utilizar a ferramenta Faça Projetos para
recebimento de demandas.
O Senhor Presidente ponderou sobre a proposta apresentada, lembrando que
no planejamento para 2009 foram enviados projetos, também por meio do
Faça Projetos, sendo que as áreas ainda ressentem da ausência de retorno,
seja de aprovação ou de encaminhamentos adotados.
Apresentadas as avaliações da questão, ficou deliberado que estes projetos
serão reavaliados e distribuídos por macroprocesso de acordo com suas ações
e com os recursos orçamentários para 2010 e que após suas consolidações,
estas deverão ser encaminhadas para a análise e posterior aprovação do
colegiado. Desta forma, ficou acordado que haverá uma reunião sexta-feira,
30.10.09, à tarde, para discutir as diretrizes para o trabalho de planejamento
para 2010. Caberá ao Senhor Diretor Substituto da Diplan, Gustavo Costa,
prestar informações sobre recursos disponibilizados pelo Orçamento da União,
bem como outras fontes - como a Compensação Ambiental, que deverão ser
considerados no planejamento.
3. BRA 008
(Item retirado de Pauta pelo presidente, Rômulo Mello, voltará à
discussão, na reunião de sexta feira, 30.10.09, à tarde).
4. Parque Nacional de Brasília
O Senhor Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, falou sobre a necessidade de
uma atenção particular para o Parna/DF, tendo em consideração sua
localização em área estratégica (na Capital Federal), fato este que coloca a UC
sempre em evidência. Proposta de ação para a UC deverá ser preparada pela
DIREP, em articulação com as demais Diretorias, e apresentada
oportunamente ao Colegiado, para avaliação e deliberação.
5. SCDP
O Diretor Substituto da DIPLAN, Gustavo Costa, iniciou esta pauta informando
que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, têm cobrado

de forma enérgica toda a atenção daqueles que operam essa ferramenta no
que se refere aos perfis autorizativos. Explicou, ainda, a necessidade de
definição de papéis nos níveis apresentados pelo sistema, no referente a
solicitação, proposição e ordenamento de despesa. Informou, ainda, que a
proposta ideal é que se façam diárias e passagens distribuídas por
macroprocessos, de acordo com o limite orçamentário disponível. Indagou
sobre o papel que deve ser desempenhado pelos Chefes de Unidades de
Conservação e os Coordenadores Regionais nesse processo. Havidas as
análises, ficou deliberado pelo colegiado que o Diretor Substituto da Diplan,
Gustavo Costa, apresentará uma proposta de distribuição de recursos por
macroprocessos, bem como um modelo de plataforma para solicitantes,
proponentes e ordenadores de despesa nesse processo, que deverá ser
discutida na próxima reunião de diretoria, terça-feira, 03.11.09.
6. Informes
O Senhor Presidente, Rômulo Mello, informou da participação do Senhor Júlio
Gonchorosky numa reunião com a toda a comunidade (Matupi) no Parna
Campos Amazônicos. Na oportunidade, sugeriu que este assunto volte à
discussão tão logo o Senhor Júlio disponha de uma apresentação em meio
digital.

