Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dezenove dias do mês de janeiro 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: Rômulo Mello (Presidente), Silvana
Canuto (Diretora da DIPLAN), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo
Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Juliana
Sperling (Gabinete da Presidência), Andréa Zarattini (Assessoria da
Presidência), Daniel Otaviano (Procurador da PFE), Gustavo Costa Rodrigues
(Coordenador Geral da CGPLAN), Flávio Baran (COPLAN), Bruna Tonani
(COPLAN), Wajdi Mishmish (Assessoria DIPLAN).
Pauta:
1. Orçamento para 2010;
1.1. Planejamento 2010;
1.2. Recursos para Diárias e Passagens
1.3. Distribuição de veículos e computadores
1.4. Fluxo dos processos de remoção
2.
Informes
2.1. Decreto “mais ambiente”
Deliberações:
1. Orçamento 2010
A Diretora de Planejamento, Administração e Logística, Silvana Canuto, abriu
este item informando que não seria possível fechar a discussão a respeito do
orçamento para 2010, visto que nem todas as diretorias remeteram a
informação sobre os recursos de projetos especiais, conforme havia sido
acordado na última reunião. Todos se comprometeram a entregar ainda nesta
semana, para que o material seja consolidado e possa ser decidido na reunião
do dia 26/01/2010. O Senhor Presidente do ICMBio, Rômulo Mello pediu que a
DIPLAN feche o valor referente a Restos a Pagar-RAP para 2010.

Sendo assim, a senhora Diretora da DIPLAN propôs que fossem abordados outros temas de interesse da Administração (como o documento que será remetido aos servidores referente ao Planejamento 2010; a proposta de divisão de recursos para diárias e passagens entre as Diretorias e as Coordenações Regionais; e a distribuição dos veículos e computadores adquiridos), para deliberação dos demais Diretores, com aprovação da mesa.
2. Planejamento para 2010
A Senhora Diretora da DIPLAN iniciou a leitura da minuta de documento a ser
enviado a todos os servidores, contendo resumo das realizações e conquistas
de 2009 e planejamento de 2010. O Presidente e os Diretores fizeram algumas
observações ao documento. Deliberou-se que o documento será assinado por
todos os Diretores, que receberão o texto final para aprovação por e-mail e
devolverão à DIPLAN até o dia 22/01/2010.
O Senhor Coordenador Geral de Planejamento, Gustavo Rodrigues, informou
a criação de códigos de Unidade Gestora Responsável-UGRs para todos os
Macroprocessos, tendo como objetivo o controle do recurso referente aos
saldos disponibilizados. O Senhor Gustavo seguiu apresentando os valores de
limites de custeio já liberados para utilização anterior à Lei de Orçamento
Anual, referente ao duodécimo do valor constante no Projeto de Lei
Orçamentária Anual. Apresentou, ainda, explicação a respeito da nova
distribuição dos Planos Internos - PIs.
Foi deliberado que haverá uma reunião a ser marcada pela DIPLAN para
apresentação da explicação dos PIs. Serão disponibilizadas também senhas
para que os diretores possam acompanhar a execução do orçamento referente
a cada Macro-Processo.
3. Recursos para Diárias e Passagens
O Senhor Assessor da Diplan, Wajdi Mishmish, abriu este item distribuindo
lista de pendências de solicitações de viagens junto ao SCDP em 2009.
Prosseguiu apresentando uma proposta de distribuição de valores a serem
alocados em diárias e passagens trimestralmente para cada Macro-Processo e
Coordenação Regional, considerando o valor de R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais), que foi alcançado com base no limite de diárias
liberado em 2009 que foi de R$ 4.700.000,00(quatro milhões e setecentos mil
reais).
O Senhor Presidente ressaltou a necessidade de se estabelecer critérios para
a divisão dos valores com base numa avaliação de resultados, tendo em vista
as especificidades e sazonalidades e, com a anuência dos demais diretores,
definiu que os valores do primeiro trimestre servirão de base para que,
conforme a execução de cada área, seja possível mensurar o valor a ser
empenhado nos trimestres seguintes. Aproveitou para pedir ao Senhor

Procurador Geral, Daniel Otaviano, que faça um levantamento de valores
necessários para realizar ao longo de 2010 visitas às Procuradorias Regionais,
para estreitamento de laços.
O Senhor Wajdi concluiu este tópico apresentando o documento intitulado
“Informe Geral do Fluxo do Sistema de Concessão de Passagens e Diárias”
para conhecimento do Conselho Diretor.
4. Distribuição de Veículos e Computadores
O Senhor Assessor da DIPLAN apresentou uma planilha referente à
distribuição das 160 caminhonetes adquiridas em 2009, para deliberação do
Conselho Diretor. A planilha considerou a distribuição dos 254 veículos
adquiridos pelo ICMBio até esta data, visando atenuar a necessidade de
algumas Unidades ainda não contempladas.
O Senhor Presidente pediu que a DIPLAN observe o planejamento das
Unidades de Conservação para aplicação dos recursos de Compensação
Ambiental antes de destiná-lo à compra de veículos.
Foi deliberado que haverá um ajuste na distribuição dos veículos entre algumas
Unidades de Conservação. Quanto aos casos do CEPAM e do RAN serão
atendidos, sendo necessário que a DIPLAN avalie apenas qual a melhor opção
para atendimento.
Quanto à distribuição de computadores, foi apresentada a metodologia que
está sendo adotada, que envolve a participação dos Coordenadores Regionais
para o levantamento de informações. O consolidado dessa metodologia será
apresentado novamente ao Conselho Diretor para deliberação final.
5. Fluxo dos Processos de Remoção
A Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, deu início a esta pauta pedindo
sugestão quanto à deliberação dos processos de remoção, uma vez que,
atualmente, estes são tramitados para manifestação dos Diretores referentes
às categorias de Unidades, ainda seguindo o modelo da estrutura do Decreto
6.100. Ficou decidido que a manifestação será submetida à Chefia de
Gabinete, que procederá consulta ao Conselho Diretor por meio do Consulta
Rápida. Os Diretores terão até uma semana para manifestarem, findo este
prazo, ficará entendido que não há óbice quanto ao pedido.
O Presidente informou a intenção de orientar a ASCOM a inserir as viagens
institucionais na mídia. A medida tem por objetivo o fortalecimento da
identidade institucional e a apresentação da atuação cada vez mais ampla do
Instituto.

6. Informes
O Diretor Paulo Maier entregou cópia do Decreto 7.029, de 10 de dezembro de
2009, que institui o Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de
Imóveis Rurais, denominado “Mais Ambiente”. Tendo em consideração que à
aplicação do Instrumento decorrem conseqüências ao objeto de atuação do ICMBio, foi marcada para quarta-feira, dia 20.01.10, das 10h às 12h, reunião específica entre os Diretores para avaliação do documento.

