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REGISTRO/CERTIDÃO 

DATA: Tefé/AM, 07 de Março de 2022. O Oficial. Osvaldo Simas Nozivo. 

R-1-1.838: DATA: Tefé/AM, 07 de Março de 2022. APRESENTANTE: INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ. TÍTULO: ATA. FORMA DO TÍTULO: ATA DA 
LXXXV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITTO DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTI, com seguinte Teor: A 
octogésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento 
Sustentável Mamirauá foi realizada entre os dias 22 de fevereiro a 3 de março de 2022, por meio de 
correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho de Administração em sua quarta reunião 
ordinária. A Presidente do Conselho, Dra. Maria Teresa Fernandez Piedade, fazendo uso de suas 
atribuições estatutárias, autorizou o Diretor Geral do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a 
consulta, receber as respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los à presente ata. Os 
conselheiros consultados nesta reunião ordinária foram: conselheiro Onivaldo Randig, conselheira Maria 
Teresa Fernandez Piedade, conselheiro Adalberto Luiz Vaz, conselheiro Fabiano Lopez da Silva, 
conselheiro Fabio Donato Soares Larotonda, conselheira Ana Rita Pereira Alves, conselheiro Helder Lima 
Queiroz, conselheira Ana Luisa Mangabeira Albernaz, conselheiro Ildeu Moreira e conselheira Márcia 
Perales Mendes da Silva. A pauta apresentada foi: 1- Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 
2021 do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Foram enviados três arquivos 
correspondendo as Partes I, II e III do relatório anual, para análise dos membros do conselho. Ponto de 
pauta 2- Aprovação da abertura de filial para o funcionamento do Escritório de representação do 
IDSM em Manaus. De acordo com o Art. 25, alinea IV, do Estatuto do IDSM, a Diretoria solicitou aos 
Conselheiros a abertura de uma nova filial em Manaus. Esse escritório é para o IDSM ter a 
representação junto aos órgãos, instituições e parceiros localizados na capital do estado do Amazonas e 
à facilidade de locomoção para Brasília e outras localidades. Os conselheiros Ildeu Moreira e a 
conselheira Márcia Perales Mendes da Silva não se manifestaram. Os demais (oito) conselheiros 
consultados responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, aprovando por unanimidade o 
Relatório Anual de Gestão de 2021 do Contrato de Gestão do IDSM com o MCTI, ao mesmo tempo em 
que parabenizaram a diretoria e toda a equipe do Mamirauá pelos avanços e conquistas obtidos no ano 
de 2021 em momentos de tantos obstáculos e pela captação de recursos externos ao contrato de gestão 
e pela boa produção dos trabalhos realizados que obtiveram grande parte das metas pactuadas. 
Destacaram também o excelente trabalho da equipe por apresentar resultados de desempenho tão 
positivos em um contexto e ambiente operacional tão limitado e limitante em função dos tempos incertos 
que se está vivendo nesta pandemia. Foi também aprovado por unanimidade a abertura de filial para o 
funcionamento do Escritório de representação do IDSM em Manaus. O Diretor realizou as consultas 
aqui descritas, recebeu os votos dos conselheiros, registrou que a pauta foi aprovada, e anexou a esta 
Ata os votos proferidos pelos conselheiros. Os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do Conselho 
de Administração do IDSM estão aqui registrados e eu, Ana Rita Pereira Alves, lavro neste momento, a 
presente Ata que será também assinada pelo Diretor Geral do IDSM. Tefé, AM, 4 de março de 2022. 
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ATA DA LXXXV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁTEL MAMIRAUÁ - IDSM-OS/MCTI 
 
 
A octogésima quinta reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi realizada entre os dias 22 de fevereiro a 3 de 

março de 2022, por meio de correio eletrônico, conforme foi autorizada pelo Conselho de 

Administração em sua quarta reunião ordinária. A Presidente do Conselho, Dra. Maria 

Teresa Fernandez Piedade, fazendo uso de suas atribuições estatutárias, autorizou o 

Diretor Geral do Instituto Mamirauá a enviar a pauta, realizar a consulta, receber as 

respostas dos conselheiros, contabilizar os votos e anexá-los à presente ata. Os 

conselheiros consultados nesta reunião ordinária foram: conselheiro Onivaldo Randig, 

conselheira Maria Teresa Fernandez Piedade, conselheiro Adalberto Luiz Vaz, 

conselheiro Fabiano Lopez da Silva, conselheiro Fabio Donato Soares Larotonda, 

conselheira Ana Rita Pereira Alves, conselheiro Helder Lima Queiroz, conselheira Ana 

Luisa Mangabeira Albernaz, conselheiro Ildeu Moreira e conselheira Márcia Perales 

Mendes da Silva. A pauta apresentada foi: 1- Aprovação do Relatório Anual de Gestão 

de 2021 do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Foram enviados três 

arquivos correspondendo as Partes I, II e III do relatório anual, para análise dos membros 

do conselho. Ponto de pauta 2- Aprovação da abertura de filial para o funcionamento 

do Escritório de representação do IDSM em Manaus. De acordo com o Art. 25, alínea 

IV, do Estatuto do IDSM, a Diretoria solicitou aos Conselheiros a abertura de uma nova 

filial em Manaus. Esse escritório é para o IDSM ter a representação junto aos órgãos, 

instituições e parceiros localizados na capital do estado do Amazonas e à facilidade de 

locomoção para Brasília e outras localidades. Os conselheiros Ildeu Moreira e a 

conselheira Márcia Perales Mendes da Silva não se manifestaram. Os demais (oito) 

conselheiros consultados responderam por e-mail, dentro do prazo estipulado, aprovando 

por unanimidade o Relatório Anual de Gestão de 2021 do Contrato de Gestão do IDSM 

com o MCTI, ao mesmo tempo em que parabenizaram a diretoria e toda a equipe do 

Mamirauá pelos avanços e conquistas obtidos no ano de 2021 em momentos de tantos 

obstáculos e pela captação de recursos externos ao contrato de gestão e pela boa produção 

dos trabalhos realizados que obtiveram grande parte das metas pactuadas. Destacaram 

também o excelente trabalho da equipe por apresentar resultados de desempenho tão 

positivos em um contexto e ambiente operacional tão limitado e limitante em função dos 

tempos incertos que se está vivendo nesta pandemia. Foi também aprovado por 

unanimidade a abertura de filial para o funcionamento do Escritório de 

representação do IDSM em Manaus. O Diretor realizou as consultas aqui descritas, 

recebeu os votos dos conselheiros, registrou que a pauta foi aprovada, e anexou a esta Ata 

os votos proferidos pelos conselheiros. Os fatos ocorridos durante esta reunião virtual do 

Conselho de Administração do IDSM estão aqui registrados e eu, Ana Rita Pereira Alves, 

lavro neste momento, a presente Ata que será também assinada pelo Diretor Geral do 

IDSM. Tefé, AM, 4 de março de 2022. 
 

 

____________________________                      _____________________________ 
         Ana Rita Pereira Alves                                                     João Valsecchi            
Conselheira/Secretária Reunião                                      Diretor Geral do IDSM 
 



De: Onivaldo Randig [mailto:orandig@cnpq.br] 
Enviada em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 12:58 
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Ana Rita Pereira Alves 
<ana.rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov.br) maitepp@inpa.gov.br; 
fabiano@fva.org.br; agendapresidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto 
Val <dalval.inpa@gmail.com>; ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC 
<presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo 
morales <marcelo.morales@cnpq.br>; Ana Luisa Mangabeira Albernaz (anakma@museu-
goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; Helder Lima de Queiroz <helder@mamiraua.org.br>  
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 

Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 
  

Prezado João Valsecchi e demais Conselheiros, bom dia ! 

 

Estou de acordo com a aprovação do  Relatório Semestral de Gestão 2021 e 

com a proposta de abertura do Escritório de representação do IDSM em 

Manaus. 

Aproveito para informar que não ocupo mais o cargo em comissão de 

Coordenador Geral do Programa de Pesquisa em Ciências da Terra e do Meio 

Ambiente - CGCTM da Diretoria de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde 

- DABS. 

O CNPq deverá encaminhar dentro de alguns dias uma nova indicação de 

nome para representar o CNPq no Conselho de Administração do IDSM. 

Foi uma grande honra para mim ter participado deste Conselho e com 

certeza uma oportunidade ímpar. Por meio das reuniões do Conselho pude 

conhecer o excelente trabalho realizado pelo Instituto e os relevantes 

resultados produzidos pelos programas de pesquisa. Meu reconhecimento 

pela dedicação e comprometimento da gestão do IDSM e de toda equipe de 

pesquisadores e administração e parabéns pela superação e resiliência 

demonstrada frente a tantos problemas e dificuldades.  

Minha gratidão e meu muito obrigado! 

 

Atenciosamente, 

  
Onivaldo Randig 

Analista em Ciência e Tecnologia 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
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De: maitepp@inpa.gov.br [mailto:maitepp@inpa.gov.br] 
Enviada em: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 14:21 
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Ana Rita Pereira Alves 
<ana.rita@mamiraua.org.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; 
fabiano@fva.org.br; agendapresidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto 
Val <dalval.inpa@gmail.com>; ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC 
<presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo 
morales <marcelo.morales@cnpq.br>; Ana Luisa Mangabeira Albernaz (anakma@museu-
goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; Helder Lima de Queiroz <helder@mamiraua.org.br> 
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 
Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 

  
Ilmo. Sr. João Valsechi, 
MD Diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. 
Prezado Senhor, 

 
Ao cumprimentá-lo, espero que este encontre ao Sr. e aos Membros do Conselho de 
Administração do IDSM bem de saúde, assim como seus familiares, 
Em relação aos documentos cuja análise para aprovação compõe a pauta da 85ª Reunião do 
Conselho de Administração do Instituto de Desenvolvimento (IDSM-OS/MCTIC), realizada por 
meio eletrônico, informo: 
1. Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2021 (Parte I, II e III) 
Após análise detalhada dos 3 documentos componentes do Relatório Anual de Gestão, informo 
que APROVO o relatório. 
Gostaria de destacar o excelente nível do produto apresentado em seu formato e didatismo, 
mas especialmente pelos indicadores de produtividade e outros informados, e que enquadram 
acima daqueles pactuados. Além disso, a aprovação do relatório precedente, o que pode ser 
inferido diante da ausência críticas ou recomendações por parte da Controladoria-Geral da 
União (CGU), do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Comissão de Avaliação do MCTI é 
outro ponto positivo de grande destaque. 
Diante do desempenho documentado, seria muito importante e recomendável criar 
oportunidades para fomentar a fixação de recursos humanos de alta qualificação, 
acompanhada de ações visando a manutenção do fluxo de recursos que permitam sua atuação 
junto ao IDSM. A redução de recursos, que já era crítica em 2014, piorou gradualmente nos 
anos subsequentes até o corrente ano, culminando com a paralisação de projetos e a redução 
de equipes. Essa situação pode colocar em risco um árduo e bem-sucedido trabalho construído 
por décadas. 
2. Aprovação da abertura de filial para funcionamento do Escritório de representação do 
IDSM em Manaus 
APROVO a abertura da filial do IDSM em Manaus, pois os argumentos apresentados justificam 
plenamente essa ação. Além disso, a forma como esse escritório foi concebida não 
representará um aumento adicional significativo no custo da infraestrutura, pois será em um 
sistema de coworking. 
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero meus votos. 

 
Atenciosamente, 

 
Maria Teresa Fernandez Piedade 
Membro e Atual Presidente do Conselho de Administração do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

 



De: Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com> 

Enviado: quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022 18:27 

Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; Ana Rita Pereira Alves 

<ana.rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov.br) maitepp@inpa.gov.br; 

Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; fabiano@fva.org.br <fabiano@fva.org.br>; 

agendapresidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; ildeucastro 

<ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC <presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio larotonda 

<fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo morales <marcelo.morales@cnpq.br>; Ana Luisa 

Mangabeira Albernaz (anakma@museu-goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; Helder Lima 

de Queiroz <helder@mamiraua.org.br>                                                            

Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 

Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 

(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 

Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 

<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 

Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 

  

Caro João, 
 

Caros Colegas, 
 

1. Aprovo o relatório (partes I, II e III). 
2. Aprovo a abertura da filial em Manaus 

 

—————————— 

Adalberto Luis Val 

VP-Norte/North ABC/BAS 

Pesquisador/Researcher 

INPA/MCTI 
Ave. Andre Araujo, 2936 

69080-971, Manaus, AM, Brasil 
Fone/Phone: +55 92 36433190 

  
Twitter: @val_amazon 

Skype: dalval31 
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De: Fabiano-FVA [mailto:fabiano@fva.org.br] 
Enviada em: quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 13:36 
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 
 Ana Rita Pereira Alves <ana.rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov.br) 
<maitepp@inpa.gov.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; agendapresidencia 
<agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; 
ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC <presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio 
larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo morales <marcelo.morales@cnpq.br>; 
Ana Luisa Mangabeira Albernaz (anakma@museu-goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; 
Helder Lima de Queiroz <helder@mamiraua.org.br> 
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 
Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 

  
Prezad@s, 
  
Após análise, aprovo os documentos apresentados em anexo, Relatório Anual de Gestão 2021 
(Partes I, II e III). 
Também sou favorável a abertura de filial do IDSM em Manaus. 
  
Att. 
 
_ 
Fabiano Silva 
Coordenador Executivo 
Fundação Vitória Amazônica - FVA 
fabiano@fva.org.br 
+55 (92) 36424559 
+55 (92) 981641767 
skype: silva_online 
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De: Fabio Donato Soares Larotonda <fabio.larotonda@mcti.gov.br> 
Enviada em: quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 14:31 
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 
 Ana Rita Pereira Alves <ana.rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov.br) 

<maitepp@inpa.gov.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; fabiano@fva.org.br; 
agendapresidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto Val 
<dalval.inpa@gmail.com>; ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC 
<presidencia@sbpcnet.org.br>; marcelo morales <marcelo.morales@cnpq.br>; Ana Luisa 
Mangabeira Albernaz (anakma@museu-goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; Helder Lima 
de Queiroz <helder@mamiraua.org.br>                                                                                               
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 
Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 
 

Prezado João e demais conselheiros, 

  
Após análise dos documentos enviados referentes ao Relatório Anual de Gestão 2021 (Partes I, 
II e III), manifesto-me pela APROVAÇÃO do mesmo. 
  
Quanto à abertura de filial para funcionamento do Escritório de representação do IDSM em 
Manaus, manifesto-me pela APROVAÇÃO deste item de pauta. 
  
Att. 
  
  

Fabio Larotonda 
Diretor e Secretário Substituto 
Departamento de Ciências da Vida e Desenvolvimento Humano e Social  
Secretaria de Pesquisa e Formação Científica 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações 

 

e-mail: fabio.larotonda@mcti.gov.br / deciv@mcti.gov.br 

Tel: +55 61 2033.8670/8749 
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De: Ana Rita Pereira Alves <ana.rita@mamiraua.org.br> 
Enviada em:  Sexta-feira, 25/02/2022  13:52   
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 
Maitepp (maitepp@inpa.gov.br) <maitepp@inpa.gov.br>; Onivaldo Randig 
<onivaldo.randig@cnpq.br>; fabiano@fva.org.br; agendapresidencia 
<agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto Val <dalval.inpa@gmail.com>; 
ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC <presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio 
larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo morales <marcelo.morales@cnpq.br>; 
Ana Luisa Mangabeira Albernaz (anakma@museu-goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>; 
Helder Lima de Queiroz <helder@mamiraua.org.br>                                                                             
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 
Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 
 
Prezado Diretor Geral do IDSM e demais conselheiros,   
   
Meus agradecimentos pelo envio do Relatório Anual do IDSM composto das Partes I, II e III, 
para ser avaliado nesta 85ª reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá.   
   
Informo que após a leitura e a análise de toda a documentação recebida, divulgo minha 
aprovação do Relatório Anual de Gestão do IDSM do ano de 2021.   
   
Ressalto que foi desenvolvido um belo trabalho por toda a equipe do Mamirauá diante das 
reduções do orçamento e conseguiram obter recursos externos para desenvolverem as 
pesquisas e assim terem cumprido grande parte das metas pactuadas. Espero que os recursos 
solicitados para este ano e para os próximos venham a ser obtidos. Destaco a equipe do 
Mamirauá por ter conseguido trabalhar muito bem no ano de 2021.  
  
Sobre a outra pauta que é a abertura da filial do escritório de representação do IDSM em 
Manaus estou de acordo. 
   
Atenciosamente,   
   
Ana Rita Pereira Alves   
Representante dos Funcionários do IDSM      
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De: Helder Lima de Queiroz  <helder@mamiraua.org.br> 
Enviada em: Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022 15:35 
Para: Joao Valsecchi do Amaral <joao.valsecchi@mamiraua.org.br>; 
 Ana Rita Pereira Alves <ana.rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov.br) 

<maitepp@inpa.gov.br>; Onivaldo Randig <onivaldo.randig@cnpq.br>; fabiano@fva.org.br; 
agendapresidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; Adalberto Val 
<dalval.inpa@gmail.com>; ildeucastro <ildeucastro@gmail.com>; Presidencia SBPC 
<presidencia@sbpcnet.org.br>; fabio larotonda <fabio.larotonda@mctic.gov.br>; marcelo 
morales <marcelo.morales@cnpq.br>; Ana Luisa Mangabeira Albernaz (anakma@museu-
goeldi.br) <anakma@museu-goeldi.br>                                                                                                
Cc: MCTI/Coordenação de Gestão de Organizações Sociais <coors@mctic.gov.br>; 
Subsecretaria de Unidades Vinculadas <suv@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda 
(cristina.miranda@mctic.gov.br) <cristina.miranda@mctic.gov.br>; Fabio Alexandre Barreto da 
Silva (fbarreto@mctic.gov.br) <fbarreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua 
<diretoria@mamiraua.org.br>; Joyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br> 
Assunto: Re: 85ª Reunião do Conselho de Administração do Instituto Mamirauá 
 
 
Prezado Sr. Diretor Geral do IDSM 
MD Dr João Valsecchi 
  
Meus cumprimentos. 
Agradecendo o envio de sua comunicação abaixo, e dos arquivos referentes aos pontos da 
pauta indicada nesta 85ª RO do Conselho de Administração, quero compartilhar das mesmas 
impressões dos colegas membros deste Conselho, e parabenizar esta diretoria, juntamente 
com toda a equipe da instituição, pelos avanços e conquistas obtidos no ano de 2021. 
É alentador que, em mais um ano de pandemia, e de tantos desafios à atividade científica no 
país, ainda foi possível alcançar tantos logros. Certamente estes bons resultados são 
relacionados à capacidade e dedicação da equipe da instituição, que persiste em seu ofício, e 
resiste, junto a outros segmentos da sociedade brasileira, aos continuados desafios que se 
colocam frente às tentativas de produzir uma ciência nacional consistente, de qualidade 
internacional e capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. Mais uma vez, o IDSM 
demonstra que está à altura de tais desafios. 
Após leitura atenta dos três volumes do relatório anual da gestão do CG em 2021, manifesto-
me com um voto pela aprovação integral do referido relatório. 
Da mesma maneira, também manifesto meu voto de concordância com a reabertura do 
escritório de representação do IDSM na cidade de Manaus – AM. 
Sem mais para o presente, quero mais uma vez parabenizar esta diretoria e sua equipe pelo 
valioso trabalho desenvolvido, e cumprimentar a todos os membros do Conselho. 
Espero que, em futuro próximo, a situação de saúde pública do país permita novamente sejam 
realizadas reuniões presenciais, de modo que este Conselho possa voltar a se encontrar 
presencialmente. 
Atenciosamente, 
  
Helder L. Queiroz 
Cons. Representante dos Associados 
da OS IDSM 
 
 
 
 
 



De: Ana Luisa Mangabeira Albemaz <anakma@museu-gOeldi,br>
Enviada em: Quinta-fe南, 03 de ma「co de 2022 16:41

Para: 」oao Valsecchi do AmaraI qoao.vaIsecchi@mamiraua.org.br>;

Ana Rita Pereira AIvesくana・rita@mamiraua.org.br>; maitepp (maitepp@inpa.gov,br)

<maitepp@inpa.gov.br>; OnivaIdo Randig <OnivaIdo.randig@cnpq.br>; fabiano@fva.org.br;

agendap「esidencia <agendapresidencia@fapeam.am.gov.br>; AdaIbe巾O Val

<dalval・inpa@gmaiI.com>川deucast「o <ildeucastro@gma冊om>膏residencia SBPC

<PreSidencia@sbpcnet・Org.br>; fabio larotonda <fabio.Iarotonda@mctic.gov.b「>; marCe!o

moraIes <marCelo.morales@cnpq.br>川eIder Lima de Queiroz <南der@mamiraua.org.b「>

Cc: MCTI/Coordena肇o de Gest§o de Organizac6es Sociais <COOrS@mctic。gOV.br>;

Subsecretaria de Unidades VincuIadas <SuV@mctic.gov.br>; Cristina Vidigal Cabral de Miranda

(Cristina.miranda@mctic.gov.br) <Cristina.mhanda@mctic.gov.br>守abio AIexandre Barreto da

Silva (冊a「reto@mctic.gov.br) <冊arreto@mctic.gov.br>; Diretoria Mamiraua

<di「etoria@mamiraua.org.br>; 」oyce Rocha de Sousa <joyce@mamiraua.org.br>

Assunto: Re: 85窒Reuni§o do Conselho de Administ「a辞o do lnstituto Mami「auき

Prezado Joao,

Ap6s leitura e an釦se dos documentos estou de acordo com a aprovaeao das

ParteS l' = e冊do Relat6「io de Gestao・ Junto-me aOS COIegas em mais uma vez

Pa「abenizar os ex∞Ientes resultados obtidos pela equipe do Mami「aua.

Tamb6m me manifesto favorave!mente a abertura da sede em Manaus。

Atenciosamente,

Ana Luisa Albe「naz
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