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ATA DA XXXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ -IDSM

Às oito horas do dia vinte de seis de março de dois mil e doze, na Sala de Aula 01 da Biblioteca
Henry Walter Bates, campus de pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá,
localizado na Estrada do Bexiga, n.? 2.584, Bairro: Fonte Boa, Tefé/AM, com a presença dos
seguintes conselheiros: o Presidente Dr. Avílio Antônio Franco, Dr. Hildebrando Pereira da Silva,
Sr. Otacílio Soares de Brito representando os funcionários do IDSM, Ora. Ima Célia Guimarães
Vieira, Ora. Denise de Oliveira e Ora. Ana Rita Pereira Alves representando os associados IDSM.
Para prestar esclarecimentos aos Conselheiros foi permitida a presença na reunião do Diretor
Geral, Helder Queiroz, da Diretora Administrativa, Selma Freitas, do Diretor Técnico-Científico,
João Valsecchi do Amaral, da Diretora de Manejo de Recursos Naturais e Desenvolvimento
Social, Isabel Soares de Sousa e da Assessora Jurídica, Marília Siqueira Rebelo. Abertura:
Dando início aos trabalhos o Dr. Avílio, Presidente do Conselho de Administração, deu as boas
vindas e agradeceu a presença de todos. Secretariado da Reunião: Em seguida o Presidente
solicitou aos membros do Conselho que escolhessem um dos conselheiros presentes para
secretariar a reunião, pelo que foi apontada a Conselheira Ima que aceitou prontamente. Novos
membros do Conselho de Administração: Passando para o ponto seguinte o Dr. Avílio fez uma
breve apresentação do representante do MCTI, Dr. Carlos Alfredo Joly, que não estava presente
na reunião e apresentou a nova Conselheira Ora. Ana Rita Pereira Alves, eleita em 29/02/2012,
conforme 111 Assembléia Geral Ordinária dos Associados da Assoqiação Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá -IDSM. Escolha do Suplente do Presidente do
Conselho: Foi solicitada aos conselheiros a indicação de um nome para ser suplente do
Presidente do Conselho. Foi apontado o nome da Conselheira Ima Vieira e, colocado em votação,
foi aprovado por unanimidade. Após essa providência passou-se aos Esclarecimentos Quanto
ao Papel do Representante do MCTI nas Funções Desempenhadas no Conselho:
Prosseguindo o Presidente leu a Portaria MCTI nO967 de 21/12/2011. Em seguida passou a
palavra ao Diretor Geral do IDSM, Dr. Helder Queiroz, para os esclarecimentos necessários,
tendo este destacado o disposto nos artigos 31 e 34 da referida Portaria. Logo em seguida houve
discussão sobre o tema, tendo o Sr. Presidente manifestado que seria impossível para os
Conselheiros ficarem responsáveis pela auditagem de toda a parte contábil e financeira da
instituição, uma vez que não há como os membros do Conselho fazerem todas as análises de
documentos. Uma das sugestões apresentadas foi a criação de um Conselho Fiscal na instituição.
Foi apontada por todos os conselheiros presentes a necessidade do representante do
MCTI ser da área administrativa e com conhecimento de gestão, dada a responsabilidade
que o mesmo tem (ver artigos 31 e 34 da Portaria 967) em acompanhar o contrato de
gestão assinado entre o IDSM e o MCTI. A seguir a Diretora Administrativa do IDSM, Sra.
Selma Freitas, fez uma apresentação para os Conselheiros sobre Os Mecanismos de Controle
Interno do IDSM, e Sobre Possíveis Formas de Apoio da Diretoria ao Conselho para que
este Possa Cumprir Suas Atribuições de Controle e Fiscalização da OS: A exposição foi no
sentido de que os Conselheiros pudessem entender a dinâmica dos procedimentos e novamente
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veio a proposta de criação do Conselho Fiscal. O Diretor Geral pediu a palavra para dar
explicações a alguns questionamentos feitos pelo Conselheiro Hildebrando sobre os formatos de
alguns documentos apresentados e informou que tais formatos foram passados pelo próprio MCTI
e depois das explicações o diretor se comprometeu a levar o assunto ao MCTI e solicitar algumas
soluções para o problema. O Sr. Presidente pediu a palavra mencionando que estaria disponível
para conversar com o MCTI a respeito do modelo do documento. O Conselheiro Hildebrando
explicitou o importante papel das Organizações Sociais para o país e sobre os Conselheiros
afirmou que não deveria caber aos mesmos, atribuições contábeis. O Sr. Presidente indagou a
Assessora Jurídica se o sistema de compras e licitações do IDSM estava seguindo a Lei nO8.666,
havendo resposta positiva para os casos não previstos no Regulamento. Disse esta ainda que a
Instituição já está reformulando o seu Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços e
Alienações. O Presidente do Conselho solicitou que a lei fosse seguida rigorosamente. A Diretora
Administrativa relatou que o MCTI sugeriu que as OS seguissem seu regulamento, e por esta
razão está buscando a adoção de um procedimento mais célere, porém, sempre de acordo com
os ditames da Lei 8.666. Após um breve intervalo para almoço, os trabalhos foram retomados às
quatorze horas. Para dar conhecimento aos Srs. Conselheiros o Diretor Geral do IDSM, Helder
Queiroz, passou a fazer uma Apresentação Especial Sobre o IDSM: Durante a explanação foi
levantada discussão sobre capacitação, trabalhos de educação com comunitários, tendo o
Conselheiro Otacílio destacado a publicação e utilização da Cartilha de Peixes da Amazônia. O
Diretor Geral Helder Queiroz informou que interações com outros órgãos de educação foram
levantadas, citando a Universidade do Estado do Amazonas - UEft O Conselheiro Hildebrando
falou da necessidade da ecobiotecnologia ser implantada no IDsM. O Dr. Avílio perguntou ao Dr.
Helder se as tecnologias de manejo são colocadas em prática, e o Dr. Helder afirmou que sim.
Depois de proveitosas discussões, o Sr. Presidente perguntou ao Sr. Diretor sobre os dois
Informes Gerais: a) Andamento dos Preparativos para Construção do Prédio de Pesquisas
Terrestres e Acervo Biológico; e b) Sobre os Repasses Financeiros de 2011 e Previsões de
Custos para 2012 no Contrato de Gestão com o MCTI, Possibilidades de Cortes e/ou
Contingenciamentos. O Diretor Helder destacou que em 2013 o prédio de Pesquisas Terrestres e
Acervo Biológico estará concluído, e que houve certo desgaste com a empresa que elaborou o
projeto. Porém as pendências foram sanadas e a licitação para a obra ocorrerá no mês de abril. O
Diretor Helder informou também que orçamento do IDSM está inserido integralmente na Lei
Orçamentária, mas que houve um corte de 10 % na LOA. Após os informes, foi colocado em
pauta o pedido da Diretoria para Alteração do nome do Programa de Agricultura Familiar
(PAF) para Programa de Manejo de Agroecossistemas (PMA) tendo o Conselho aprovado por
unanimidade. Neste momento, em razão do adiantado da hora foi sugerido que os trabalhos
fossem encerrados e retomados, no dia seguinte, às oito horas da manhã, com a concordância de
todos. Às oito horas do dia vinte e sete do mês de março do ano de dois mil e doze, retomando os
trabalhos, o Presidente do Conselho iniciou a reunião com a Apreciação da Lista de Nomes
Propostos para Eleição de um Novo Membro do Conselho, que Ocupará a Cadeira de
Membro de Notório Saber na Área Social, em Substituição à Conselheira Marilene Corrêa.
Foram votados os nomes propostos tendo Tatiana Sá ganho como primeira escolha e seguidos,
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na mesma ordem, os nomes de Tatiana Schor, Déborah Magalhães Lima e Manuela Carneiro da
Cunha. O Presidente do Conselho fará a consulta para a futura conselheira. Caso a eleita não
possa aceitar, as demais serão consultadas na ordem em que os nomes foram aprovados na
presente reunião. Rapidamente se passou para Assinatura da Ata da XXXVI Reunião Ordinária
(em formato eletrônico) para consulta e aprovação do Relatório Anual de Gestão e
Relatório dos Auditores Independentes: Foi entregue aos conselheiros presentes e assinada
pelos que participaram da supracitada reunião. Em seguida o Conselheiro Hildebrando comentou
e ressaltou que a este Conselho não compete o papel de fiscais da contabilidade, e segundo sua
opinião a criação de um conselho fiscal adequaria as funções. A Conselheira Ima afirmou o
quanto é importante à presença nas reuniões deste Conselho do representante do MCTI, e todos
concordaram ser imprescindível esta sua participação. Passou-se então para a Discussão e
Eventuais Esclarecimentos Acerca dos Documentos Aprovados por meio da Consulta
Eletrônica como o Relatório Anual de Gestão do IDSM do Exercício de 2011; O Relatório
dos Auditores Independentes Sobre o Exercício de 2011 e a Discussão Sobre o
Desempenho do Indicador de Desenvolvimento Institucional e Sobre Mecanismos de
Captação de Recursos de Outras Fontes: O Presidente Avílio afirmou que é interessante fazer
uma reflexão, sobre pontos explícitos na Portaria MCTI 967 no sentido de adequação. O
Conselheiro Hildebrando solicitou os nomes dos componentes dos membros da Comissão da
Avaliação do Contrato de Gestão, a Conselheira Ana Rita leu os nomes da cada membro e
apresentou os indicadores alcançados pelo IDSM em 2011. Dr. Avílio destacou a importância dos
mecanismos de captação de recursos. O Diretor Geral do IDSM destacou que algumas agências
de fomento têm problemas de caixa, contudo, as ações serão levantadas no sentido de buscar
recursos nas FAPS, principalmente junto à FAPEAM. Ressaltou ainda que o IDSM tem uma
proposta de captação de recursos junto ao BNDES. A Conselheira Ima sugeriu que o
representante do Estado neste Conselho seja substituído por não ter participado de 3 reuniões
consecutivas do Conselho, e todos concordaram com a sugestão. Sr. Helder destacou que o
IDSM participará do evento Economia Verde e da Rio+20 objetivando contato com instituições
financiadoras que estarão presentes no evento e um maior reconhecimento da importância do
Instituto para a Amazônia. A Conselheira Ima afirmou que cabe as OS esforçar-se para captar
recursos junto aos órgãos financiadores. Diante dessa afirmação o Dr. Helder sugeriu a
contratação de um profissional para essa finalidade atuando no IDSM, porém, Dr. Avílio afirmou
que um funcionário apenas para o Instituto teria um custo elevado e sugeriu um representante
para todas as OS. Todos concordaram esta proposta. A Ora. Ima destacou que esta pessoa tem
que ter um perfil de interlocutor entre as OS e o Ministério. Passaram então a Apresentação,
Apreciação e Aprovação do Plano de Trabalho e Estimativa de Custos Financeiros do IDSM
para 2012: Tendo o Sr. Diretor apresentado um Planejamento das Ações do IDSM a serem
desenvolvidas em 2012. Dentre os pontos abordados a Conselheira Ima destacou que a
participação da FAPEAM neste Conselho é importante. Destacou ainda que o IDSM necessita de
um tipo de pesquisador que realize pesquisas de interesse da instituição, Dr. Avílio afirmou que
uma instituição do porte do IDSM não precisa de tantos coordenadores e solicitou para a próxima
reunião uma apresentação detalhada sobre o Plano de Cargos e Salários do IDSM. A Diretora
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Administrativa Sra. Selma ressaltou o papel distinto de cada coordenação e concordou em
apresentar a estrutura de pessoal e atividades das atuais Coordenações da Administração na
próxima reunião do CA. Seguindo os assuntos da pauta passou-se para a Discussão Sobre o
Perfil do Conselho de Administração, de Seus Membros e do Representante do MCTI em
Face às Atribuições Definidas na Lei 9.637/1998 e pela Portaria MCTI967/2001: A
Conselheira Ana Rita ressaltou a necessidade do IDSM ter um Conselho Fiscal, e após discussão
ficou de se pensar acerca da composição do mesmo. A Ora. Ima sugeriu que pelos menos uma
vez ao ano o Conselho de Administração faça reuniões em Brasília, pois considera como uma
estratégica de aproximação com o Ministério. Após intervalo para almoço iniciou-se a Discussão
Sobre a Sugestão as Alterações no Estatuto do IDSM: Foi distribuída uma minuta do
documento com sugestões da Diretoria para discussão com os conselheiros. Após várias
discussões e análise do documento o Conselheiro Presidente propôs que o IDSM tenha um (01)
Diretor Geral e três (03) Diretores Adjuntos, e que o mandato do Diretor Geral seja de quatro (04)
anos, renovável por mais quatro (04) anos, destacou ainda que o Conselho Fiscal seja um órgão
de assessoramento do Conselho de Administração. A Conselheira Ima perguntou ao Diretor Geral
sobre o Plano de Saúde dos funcionários, e o mesmo informou que a adesão foi dada por parte
dos funcionários e que o IDSM está buscando outra opção para obter maior adesão dos
funcionários. O Dr. Helder relatou a dificuldade de se obter quórum do Conselho de Administração
para as tomadas de decisões. O Dr. Avílio sugeriu que todas de decisões tomadas sejam
publicadas na Intranet; a Conselheira Ima destacou a importância desta publicação, objetivando
maior clareza das atribuições deste conselho. Os trabalhos foram sncerrados neste dia, sendo de
pronto marcada o retorno dos trabalhos para o dia seguinte às oito horas da manhã. Na hora
marcada, oito horas da manhã do dia vinte e oito de março de dois mil e doze, prosseguindo a
Verificação das Alterações do Estatuto do IDSM para Adequação ao Código Civil e a
Portaria MCTI967/2011: Seguiu-se em discussões e esclarecimentos solicitados pelos
Conselheiros, tendo algumas sugestões de alterações sido devidamente anotadas pela Assessora
Jurídica do IDSM que ficou de passá-Ias, posteriormente, aos Srs. Conselheiros para fins de
aprovação através de consulta eletrônica. Seguindo o que é estabelecido no Estatuto, foram
sugeridas Alterações no Regimento Interno do IDSM e do Conselho de Administração. Após
discussões e observadas pelos Srs. Conselheiros todas as sugestões propostas pela Assessoria
Jurídica do IDSM, foram acrescentadas algumas sugestões dos membros do Conselho que foram
devidamente anotadas e serão incorporadas nos documentos e repassadas pela Assessoria
Jurídica do IDSM para análise e aprovação. O que ocorrer: A seguir o Presidente solicitou aos
demais Conselheiros manifestarem-se sobre o que entenderem ser necessário. A Conselheira
Ana Rita destacou que o INPA não é Sociedade Civil, e está ocupando um assento destinado a
Sociedade Civil, tendo o Sr. Diretor informado que fará um levantamento das instituições que
melhor se adequarão a este Conselho. A Conselheira Ima sugeriu a troca do assento do
representante do Governo do Estado, com que todos concordaram. As instituições levantadas
foram a FAPEAM e a Secretaria de Ciências e Tecnologia, todos concordaram que o
representante do Governo do Amazonas seja a FAPEAM, ficando certo que o Presidente do
Conselho enviará uma carta de desligamento a Sra. Nádia O'Ávila Ferreira, de acordo com o que
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rege o Estatuto. Por fim, Or. Avilio agradeceu a presença de todos. O Or. Helder agradeceu a
todos e explicitou sua satisfação com a participação dos membros, agradeceu ainda os esforços
da presidência na tomada de decisões, salientando que o IOSM dará todo o suporte a este
Conselho. Sem mais nada para acrescentar a reunião foi dada por encerrada pelo Sr. Presidente
e assinada por mim Conselheira Ima Célia Guimarães Vieira, que secretqr.i9i.a&ta.te.IJllião..e..peJas c 1
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