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

Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e nove, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 09h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com
os seguintes participantes: Silvana Canuto Medeiros (Diretora da DIPLAN), Ricardo
José Soavinski (Diretor da DIREP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Osnil José
Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Geraldo de A. Maia Neto (Procurador
Substituto), Andréa Curi Zarattini (Assessora Presidência), José Roberto Lima
(Assessor de Comunicação), Tânia Maria de Souza (Assessora Gabiente), Érika
Fernandes Pinto (Coordenadora DIUSP) e Francisco L. C. Tavares (DIBIO)

Pauta:
A reunião teve como pauta única a discussão sobre a revisão do novo escopo de
Centros e respectivas bases avançadas.

1. Revisão do novo escopo de Centros e respectivas bases avançadas
O Diretor Marcelo Marcelino apresentou a proposta de Portaria elaborada com a
finalidade de definir o escopo de atuação e estrutura associada dos Centros
vinculados ao ICMBio.
O Dr. Marcelo esclareceu que houve um esforço da equipe responsável pela
elaboração da proposta no sentido de enquadrar o máximo de Bases vinculadas aos
Centros, na categoria “multifuncional”. Os participantes apresentaram diversas
contribuições, de maneira a refletir no Instrumento:





A formação de recursos humanos.
Ações de parceria – cooperação.
Utilização e otimização das estruturas já existentes.
Integração de ações.

Decisão e providências



A DIBio irá incorporar as contribuições ao documento e disponibilizar ao Colegiado
a nova versão ajustada.
Será estipulado no encaminhamento um prazo para contribuições. Findo este
prazo, o documento será considerado concluído e, portanto, apto a ser publicado
no Diário oficial da União.

Informes
Rômulo José Fernandes de Mello Barreto (Presidente)



O Presidente Lula já sinalizou sobre sua intenção de rever o ajuste fiscal, fato que
deverá interferir nos recursos destinados a máquina pública.
Que o SISBIO foi agraciado com prêmio “13º Concurso de Inovação na Gestão

pública”.

Silvana Canuto Medeiros (Diretora DIPLANA)



Que irá liberar uma cota de diária e passagens para cada unidade.
A DIPLAN está avaliando quais macroprocessos têm correspondência com as
ações previstas no PPA. Com base nesta avaliação, a Diretoria deverá preparar
uma proposta de ajuste.

José Roberto Lima (Assessor de Comunicação)


Durante todo o dia 21 de abril, face às comemorações do aniversário de Brasília, a
Rádio Nacional estará presente no Parque Nacional de Brasília realizando
entrevistas. Pede aos Diretores que, caso julguem interessante, pautem matérias
de interesse.

Ricardo José Soavinski (Diretor da DIREP)


Conclusão da consulta efetuada aos servidores sobre interesse de atuação nos
macroprocessos.

Érika Fernandes Pinto (Coordenadora DIUSP)



DIUSP está fechando a contratação de diversos Planos de Manejo.
No dia 27 de abril está programada uma reunião com diversas lideranças de
Reservas Extrativistas.

