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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dez, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 10h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da DIPLAN), Osnil
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO),
Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete) e Sandra
Genari (Coordenadora da Assessoria de Comunicação).
Pauta:
1. Procedimentos para remoção de servidores/ lista prioritária de Ucs.
2. Planejamento Institucional ;
3. Reunião de Diretoria Ampliada, incluindo Regionais, Coord. Gerais, UAAFs na
semana de 28 a 02 de julho;
4. Capacitação; e
5. Informes
Deliberações:
1. Procedimento para remoção de servidor/lista prioritária de UCs.
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou das demandas que estão surgindo
com pedidos de remoção e, para evitar que estas sejam realizadas de maneira diversa,
sugeriu um estas fosse realizadas somente por meio de um processo de seleção, a
principio, apenas para as Unidades de Conservação. Dessa maneira, solicitou que as
Diretorias apresentem uma lista com as demandas prioritárias.
Após discussão, ficou acordado que:
• A DIPLAN trabalhará os critérios de seleção e apresentará a proposta até sextafeira, 11 de junho de 2010;
•

As Diretorias montarão a lista prioritária com as demandas das Unidades e
encaminharão para o e-mail da Diretora da Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto;

•

Que os Centros de Pesquisa serão tratados de forma específica e estratégica; e

•

A Sede terá tratamento por processo, também de forma estratégica e específica.

Após as consolidações acima deliberadas, ficou decidido que este assunto voltará à
Mesa na próxima Reunião de Diretoria dia 15 de junho de 2010.
2. Planejamento Institucional

A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou que será preparado um Termo de
Referencia visando à seleção de uma Empresa de Consultoria para a elaboração da
segunda fase do Planejamento Estratégico.
3. Reunião de Diretoria Ampliada
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, informou que estão sendo tomadas as
providencias para a Reunião de Diretoria Ampliadas nos dias 28 e 29 de junho/10, que
acontecerá na Floresta Nacional de Ipanema, conforme calendário abaixo.
Dia 28/06 haverá reunião com as UAFs;
Dia 29/06 pela manhã, haverá reunião com as UAFs e Crs;
Dia 29/06 à tarde, haverá reunião dos Coordenadores das CRs;
Dia 30/06 a DIPLAN fará apresentação da segunda fase do Planejamento Estratégico;
Dia 01/07 Reunião de Direção Ampliada do ICMBio, com a participação dos Diretores,
Coordenadores Regionais e Coordenadores Gerais;
Dia 02.07 haverá aula normal até as 10h, e, das 10h30 às 12h os alunos estarão no
auditório para uma palestra com o Presidente e os Diretores; as 15h haverá a avaliação
dos cursistas, e às 17h acontecerá a solenidade de entrega dos Diplomas do Curso e
encerramento com jantar de confraternização.
4. Capacitação
(Item retirado de Pauta)
5. Informes
A Coordenadora da ASCOM, Sandra Genari, informou que estão em andamento 3
grandes projetos de divulgação do ICMBio:
 O primeiro de assinatura de um termo de reciprocidade com o Instituto Paula
Saldanha para produção de um programa semanal sobre conservação da
biodiversidade, com foco nas ações do ICMBio, a ser veiculado na TV BRASIL,
sob o comando da jornalista Paula Saldanha, no qual o ICMBio entrará com
informações e apoio logístico, alojamento (onde houver) e pessoal para
acompanhar as equipes de filmagem.
 O segundo é a publicação de uma série de encartes na revista “Terra da Gente”,
de um livro com este conteúdo e de uma edição bilíngüe, além da produção de
um vídeo-documentário, todos a serem lançados em dezembro/2010 como
encerramento do Ano Internacional da Biodiversidade.
 O terceiro projeto é para produção de vídeos e reportagens sobre os Parques
Nacionais, que poderá ser ampliado para toda a atuação do ICMBio, se unido ao
projeto “Álbum da Natureza”, dependendo de negociações com a Fundação
Padre Anchieta.
Em seguida ela apresentou o site que deverá ir ao ar esta noite e os diretores
solicitaram que este tema fosse incluído na pauta da próxima reunião para
aprofundamento.

