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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quatorze dias do mês de julho 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), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Fernando Dal’ava (Diretor Substituto da
DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Daniel Otaviano (Procurador Geral da
PFE).
Pauta:
1. Relato sobre o Planejamento do ICMBio; (Diplan)
2. Prévia da Proposta Orçamentária; (Diplan)
3. Concurso Interno de Remoção; (Diplan)
4. Projeto KFW; (Diusp)
5. Alteração de vinculação de UCs às CR; e (Diusp)
6. Concessão Florestal - FLONA Crepori/PA (Diusp)
7. Informes
Deliberações:
1. Relato sobre o Planejamento do ICMBio
A Senhora Silvana Canuto nivelou os demais diretores sobre os encaminhamentos
referentes à segunda fase do planejamento estratégico, dando a conhecer a
manifestação favorável da GTZ sobre o apoio ao pleito e sobre a cooperação com o
ARPA, que custeará todo o planejamento, incluindo as reuniões das Coordenações
Regionais da região Norte com suas unidades vinculadas.
2. Prévia da Proposta Orçamentária
Foi apresentada uma prévia da Proposta Orçamentária com os limites orçamentários
para 2011.
Nesse sentido, a Senhora Silvana Canuto informou sobre reunião que teve com o
Senhor Gerson Galvão, Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração
do Ministério do Meio Ambiente que argumentou sobre a redução dos limites.
Apresentou também, as novas Ações decorrentes da revisão do Plano Plurianual,
pleiteada desde a criação do ICMBio, elaborada em conjunto com o MMA e em
consonância com as necessidades dos macroprocessos, levantadas com os
Coordenadores Gerais, e acatada pelo Ministério quase em sua totalidade.
Sobre a divisão dos créditos de custeio, os diretores concordaram com a proposta
geral.

Sobre a proposta de divisão dos créditos de capital, ficou aprovada a proposta de que,
no início de 2011, a Diretoria decidirá sobre as prioridades institucionais para o
investimento, nos moldes do que foi feito em 2010.
Havidas as discussões sobre o orçamento deste ano, ficou acordado que as Diretorias
encaminharão até o final da próxima semana, informações que servirão de subsídios
para a DIPLAN elaborar documento que dará início às negociações junto ao Ministério.
3. Concurso Interno de Remoção
O Senhor Diretor da DIREP, Ricardo Soavinski, sugeriu a criação de uma comissão
composta por um representante de cada Diretoria, para a conclusão dos procedimentos
referentes ao Concurso Interno de Remoção.
Sobre o pleito, foi deliberado que a indicação ocorrerá amanhã, dia 15 de julho,
mesmo informalmente, para que até o dia 23 de julho próximo os membros
cheguem a uma proposta que será apresentada em reunião do Conselho Diretor
prevista para o dia 27 de julho de 2010.
4. Alteração de vinculação de UCs às CR
O Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, falou sobre proposta de alteração de
vinculação de algumas Unidades de Conservação, tais como: Floresta Nacional do Pau
Rosa; Reserva Extrativista Verde para Sempre e Reserva Extrativista Renascer.
Corroborando com esta informação, o Senhor Ricardo Soavinski afirmou haver outros
casos além dos aqui citados, que precisam ser revisados no tocante a algumas
vinculações existentes hoje. Ficando então, deliberado o seguinte:


Tendo em vista que há a necessidade de publicação de nova portaria incluindo
as últimas Unidades de Conservação criadas, será aproveitada a oportunidade
para revisar estes e outros casos;



Os Diretores enviarão, por e-mail, os casos
encaminhamentos, e o trabalho ficará sob a
meio da Coordenação de Planejamento,
recebidas para elaboração de uma proposta
por Crs; e



A referida proposta será apresentada na reunião do dia 30 de julho,
aproveitando a presença de todo corpo dirigente do Instituto para aprovação.

de quem têm conhecimento para
responsabilidade da DIPLAN, por
que consolidará as demandas
de portaria de vinculação de UCs

5. Projeto KFW
O Senhor Diretor da DIUSP, Paulo Maier, falou da necessidade de indicação de
membros para tratar sobre recursos do Projeto KFW. Decidiu-se que os representantes
serão o Senhor Paulo Maier, a Sra. Eliane Maciel e o Senhor Ricardo Soavinski.
O ponto de pauta sobre Concessão Florestal - FLONA Crepori/PA ficou para
discussão na próxima reunião de Diretoria, uma vez que a Senhora Silvana
Canuto considera pertinente aguardar o retorno do Presidente.

