Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quatro 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 D’alava (Diretor Substituto da DIBIO), Ricardo
Soavinski (Diretor da DIREP), Daniel Otaviano (Procurador da PFE), Iolita Bampi
(Chefe de Gabinete Substituta), Cláudia Camurça (ASCOM), Kátia Torres Ribeiro
(DIBIO).
Pauta:
1- Portaria que trata da revista científica Biodiversidade Brasileira (DIBIO)
2- Quadro técnico da COIMP - remoção ex-ofício (DIBIO)
3- Resultado do concurso de remoção para emergências ambientais - fogo (DIREP)
4- Relatório Operacional do TCU sobre os incêndios florestais (Presidência)
5- Desempenho Institucional do ICMBio (Presidência)
6- Pagamento de diárias para servidores exercerem atividades em UCs em que estão
lotados (DIUSP e Presidência)
7– Servidores aprovados no CIR e na Consulta ampliada para diferentes lotações
(DIPLAN e Presidência)
8- Informes
Deliberações:
1. Portaria que trata da revista científica Biodiversidade Brasileira
A Senhora Kátia Torres deu início à apresentação sobre a proposta de implantar uma
revista eletrônica cujo desafio é trazer para discussão o foco da pesquisa e das espéci es ameaçadas, visando integrar as diversas perspectivas de opinião e o material dis perso existente.
Informou que a forma de publicação será por meio de software livre, e já existe um portal disponibilizado para testes.
Como grandes objetivos, a revista busca a disponibilização rápida dos resultados
técnico-científicos da avaliação do estado de conservação da fauna e a reunião,
divulgação e discussão das experiências e estratégias de conhecimento, conservação
e manejo da biodiversidade brasileira das Unidades de Conservação.
Quanto à minuta da portaria, no que tange à periodicidade, deliberou-se pela inclusão
de algum termo que expresse a periodicidade mínima semestral, podendo haver
exemplares em datas intermediárias. Sobre os demais pontos, optou-se pela

concessão de prazo para os diretores lerem e opinarem até quarta-feira, dia 06 de abril
de 2011.
2. Quadro técnico da COIMP - remoção ex-ofício
O Senhor Fernando D’alava apresentou preocupação por parte do Senhor Marcelo
Marcelino quanto à grande demanda recebida pela Coordenação, que encontra-se com
dificuldade de dar vazão aos diversos processos que deve analisar em razão da
reduzida equipe, o que tem gerado esgotamento dos servidores.
A respeito da proposta de promover alguma remoção ex-ofício para movimentação de
um servidor com perfil voltado para área, o Conselho avaliou que o tratamento ao caso
deve ser orientado para a realização de um Concurso Interno de Remoção específico.
3. Resultado do concurso de remoção para emergências ambientais (fogo)
Sobre os pontos 2 e 3 da presente pauta, o Conselho decidiu por promover Concurso
Interno de Remoção para as áreas da Sede do Instituto que representem problema
emergencial quanto à necessidade estratégica do órgão. Foi dada como missão aos
diretores o levantamento dessa necessidade e a quantidade devida para solução
emergencial, que deverá ser encaminhado à Senhora Silvana Canuto até o próximo dia
05 de abril de 2011 para construção de proposta a ser apresentada na próxima reunião
de Diretoria.
4. Relatório Operacional do TCU sobre os incêndios florestais
O Senhor Rômulo Mello informou que o ICMBio recebeu o Relatório Operacional
Preliminar do TCU sobre incêndios florestais. Sobre isso, pediu esforço e dedicação
das Diretorias quanto à elaboração de resposta com justificativa sobre os pontos
divergentes, uma vez que não se trata de relatório conclusivo.
As contribuições ao documento deverão ser encaminhadas ao Gabinete da Presidência
até o dia até dia 05 de abril de 2011.
5. Desempenho Institucional do ICMBio.
O Senhor Rômulo Mello solicitou que, para o próximo ano busque-se o aprimoramento
de critérios para avaliação quanto ao percentual de execução das ações, com o fito de
que retratem com maior fidelidade o atingimento das metas institucionais.
6. Pagamento de diárias para servidores exercerem atividades em UCs em que
estão lotados

O Senhor Paulo Maier manifestou preocupação quanto à interpretação de cada
proponente de viagem sobre a concessão de diárias a servidores que necessitam se
deslocar de sua base de exercício para a Unidade de Conservação onde é lotado.
A Senhora Silvana Canuto entende que é necessário formalizar os casos que assistem
direito sobre o recebimento de diárias por meio de normativa. Comprometeu-se,
portanto, a resumir os conceitos em que se apliquem os casos de pagamento de
diárias e de indenização de campo para servirem de subsídio à decisão.
O tema será submetido ao Conselho Diretor para deliberação na próxima reunião, de
modo a ser adotado como procedimento para todo o Instituto.
7. Servidores aprovados no CIR e na Consulta ampliada para diferentes lotações
O Senhor Rômulo Mello informou que tem recebido diversos processos de remoção via
Consulta Ampliada de servidores que também participaram do CIR, entretanto para
unidades diferentes.
Sobre este ponto, deliberou-se pela restituição dos processos à DIPLAN com
observação sobre a duplicidade, para avaliação e apresentação de subsídios para a
decisão do Senhor Presidente quanto a remoção do servidor, levando-se em
consideração a conveniência institucional e o interesse do servidor.

