Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e sete dias do mês de abril 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), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Fernando Dal’ava (Diretor Substituto da
DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete
Substituta), Daniel Otaviano Ribeiro (Procurador da PFE), Cláudia Camurça (Chefe da
ASCOM), Helena Machado (CGGP), João Batista de Siqueira (CGGP).
Pauta:
1. Necessidades da Sede para novo CIR
2. Informações mínimas para consultas à Direção Ampliada
3. Repercussão do portal ICMBio – sítios mais visitados
4. Semana do Meio Ambiente – demanda do MMA
5. PPA para o quadriênio 2012-2015
6. Informes.
Deliberações:
1. Necessidades da Sede para novo CIR
A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas-CGGP consolidou o pedido de vagas de
acordo com a necessidade informada por cada Diretoria e mapeou a lotação dos
servidores da sede, conforme solicitado na última reunião pelo Senhor Presidente.
O Senhor Rômulo Mello propôs trabalhar neste momento apenas com as
emergencialidades, uma vez que não há condições de solucionar o problema de
escassez de servidores na sede do Instituto sem causar prejuízos às unidades
descentralizadas.
Dadas as considerações dos presentes, deliberou-se pela realização de processo
interno de seleção para as áreas definidas como prioridades, a saber: Autorização para
Licenciamento (5 vagas), Compensação Ambiental (5 vagas), Fogo (3 vagas), Plano de
Manejo (2 vagas) e Populações Tradicionais (6 vagas).

A CGGP trabalhará na elaboração de edital para, em conjunto com as áreas
interessadas, definir perfil para cada vaga e os termos do referido edital.

2. Informações mínimas para consultas à Direção Ampliada
A Senhora Iolita Bampi apresentou proposta para definição de casos que devam ser
submetidos à Diretoria Ampliada para consulta.
O Conselho deliberou que não será objeto de consulta: Nomeação de servidor lotado
na Sede do ICMBio para cargo na própria sede (submeter ao Conselho Diretor); e
nomeação de substituto. Será objeto de consulta: nomeação de servidor lotado em
unidades descentralizadas. Sobre as remoções, estas obedecerão aos critérios
estabelecidos pelo CIR.
As consultas a serem submetidas à Direção Ampliada deverão conter as seguintes
informações para subsídio: número de servidores por cargo, lotados na Unidade de
origem do servidor; número de servidores lotados na Unidade de destino do servidor; e
tempo de lotação do servidor na Unidade de origem.
Para os casos de remoção atinentes à sede, estes serão submetidos somente aos
Diretores. Para tal será criado um endereço eletrônico para troca de informações entre
os Diretores e o Presidente, que deverá ser acompanhado pela Chefia de Gabinete.

3. Repercussão do portal ICMBio – sítios mais visitados
A Senhora Cláudia Camurça iniciou falando da aceitação excepcional do site e dos
números expressivos para o curto período de 15 dias no ar. Acrescentou que o portal
tem aparecido com frequência nas redes sociais e comprovado que possui capacidade
para interagir com diversas ferramentas de tecnologia, inclusive as móveis.
Segundo dados apresentados pelo Senhor Célio Normando, programador do portal, até
esta data foram realizadas 12.468 visitas em números absolutos; 22.217 visitas;
104.096 visualizações por página; tempo médio de navegação no site 04:42 (quatro
minutos e quarenta e dois segundos); e 51,6% novas visitas.
O Senhor Presidente solicitou que a ASCOM apresente periodicamente, sugerindo uma
vez por mês inicialmente, estes números para acompanhamento do Conselho Diretor.
Solicitou, ainda que seja realizado acompanhamento do índice de inserção de
informações para aferição da periodicidade de atualização e renovação de conteúdos.
A Senhora Cláudia Camurça concluiu enfatizando que necessita do apoio dos diretores
na disponibilização de conteúdos passíveis de integrarem o portal. Para tal, irá
socializar com os diretores a agenda de atualização para que incentivem as áreas a
disponibilizarem tais informações.

A Senhora Cláudia Camurça informou que a ASCOM recebeu do Ministério do Meio
Ambiente demanda a respeito dos eventos que este Instituto estaria planejando para a
Semana do Meio Ambiente.
A ASCOM propôs explorar o cinqüentenário de algumas Unidades de Conservação
para promoverem um evento que envolvesse, inclusive, a assinatura de atos como
planos de manejos, criação de Conselhos, etc.
O Senhor Rômulo Mello propôs que o ICMBio sugerisse ao Ministério do Meio
Ambiente a realização de um evento que possibilite a criação de novas Unidades de
Conservação, uma vez que várias aguardam apenas a assinatura da Exma. Presidente
da República. Sendo assim, o encaminhamento sugerido foi o envio de e-mail ao MMA
com a proposta em tela acompanhado da lista de Unidades que aguardam criação, a
ser passada à Senhora Cláudia Camurça pelo Senhor Ricardo Soavinski.

5. PPA para o quadriênio 2012-2015
A Senhora Silvana Canuto comunicou a realização de reunião provocada pelo Senhor
Bráulio Ferreira de Souza Dias, Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA, para
preparação dos objetivos e metas do programa de Biodiversidade no âmbito do PPA
2012-2015.
Considerando o conflito de agendas com a reunião de Planejamento Estratégico, a
Senhora Silvana Canuto solicitou aos Diretores a indicação de representantes para
participarem dessa reunião. Todos se comprometeram em identificar ainda nesta data
os representantes e avisarem ao Senhor Flávio Baran, Coordenador de Planejamento,
para dar ciência à SBF.

