
ATA DA LXXⅢ REuNIÅo EXTRAORDINÅRiA DO CONS軋HO DE ADMINISTRACÅo DO

iNSTITUTO DE DES削VOrvlM剛TO SUST剛Ttw軋MAMIRAuムーIDSM"OS/MCTIC

Ås dez horas do dia oito de outubro de dois mil e dezenove, na Sala de auia da bi輔oteca do

IDSM, na Cidade de Te掩, nO eStado do Amazonas com a presen鱒dos conseIheiros, F5bio

Donato Soaresしarotonda, Onivaldo Randig, Maria Tereza Fernandez Piedade, Ana Rita Pe「eira

AIves, Ana CIきudia Tor「es Goncalves e Fabianoしopez da SiIva, PreSidente do Conselho de

Administracfo, 」oao Vaisecchi do Amarai, diretor geral do iDSM, EmiIiano Esterci Ramalho,

diretor t6cnico cientifico do IDSM, DaviIa Suelen Souza Correa, diretora de manejo e

desenvoIvimento do IDSM e 」oycimara Rocha de Sousa Ferreira direto「a administrativa do IDSM

teve infcio a reuni§o e o presidente do conselho deu as boas-Vindas a todos e agradeceu suas

Pre§enCaS. Os conseIheiros Adalbertoしuis VaI, Tatiana Deane de Abreu S5 e Anaしuisa

Mangabeira Albernaz n50 COmPareCe「am a reuni5o porque nao estavam com disponibiIidade

em suas agendas. O conselheiro lldeu Castro Moreira e a conseIheira M計cia Perales Mendes da

Siiva nfo justificaram as suas aus台ncias. Sr. FabianoしOPeZ da Siiva soIicitou a conselheira Ana

Rita Pereira AIves que secretariasse a 「euniao, PaSSando em seguida aos assuntos da pauta. 1 -

EscoIha do novo presidente do Conselho de Administracao do IDSM. Foi coIocado em votacao

e os conselheiros votaram por unanimidade na conselheira Maria Tereza Fernandez Piedade

Para Ser a PreSidente do conseIho e no conselheiro FabianoしOPeZ da Siiva pa「a ser o vice-

PreSidente do conselho. EIes aceitaram e foram parabenizados por terem assumido o cargo de

PreSidente e vice-PreSidente do conseIho de administracao. 2 - Apresentac5o peIo diretor ge「aI

do IDSM do Cicio de Gestao de 2010 at6 o 19 Semestre de 2019. Foi apresentado em detalhes

e explicado a avaliac害o do ciclo, a PrOrrOgaCaO COntratuaI 2020 e o novo contrato de gest50.

Essa avaliacao do Ciclo de Gestao estきocorrendo peIa primeira vez no IDSM e a Comiss5o de

Acompanhamento e Avaliac5o do M⊂「IC durante a avaliacao semestral das atividades

desenvoIvidas peIo IDSM ap「OVeitou a oca§iao e anaIisou o CicIo de Gest害o e o aprovou. A

Comissao de Acompanhamento e Avaliacao sugeriu como recomendacao ao MCTIC que busque

recursos adicionais para complementar o orcamento do IDSM em 2019, POis o IDSM precisa te「

um orcamento que permita pagar as despesas de pessoal, CuSteio e as atividades de pesquisa.

Os conselheiros parabenizaram pelo cumprimento das metas do perfodo (2010-1g semestre de

2019) e consequente aprova辞o do CicIo de Gest富o peIa Comiss害o de Acompanhamento e

AvaIiac§o. 3 - Criacao de fundo patrimoniaI para o IDSM. Foi expiicado aos conseIheiros pelo

di「etor geral do iDSM, que a diretoria do iDSM pretende criar um fundo patrimoniaI de durac§0

PerP6tua, Sendo seus rendimentos destinados a manutenc害o, divuIga辞o e expansao de

atividades finalisticas; que a ideia central do fundo 6 assegurar a perenidade no financiamento

dos prQjetos que motivarem as doac6es; e que O fundo sera c「iado somente com recursos

externos ao contrato de gest5o. Foi feita a consulta aos conseIheiros sobre: i. Autoriza弟o para

Criac50 do Fundo PatrimoniaI para o IDSM川. Auto「izacao para contrata錐o de consulto「ia para

elaborac§o do plano de gest50 do fundo. Por unanimidade ficou decidido que o IDSM tem que

COntrata「 uma COnSuItoria para elaboracao do plano de gestao do fundo. O pIano construido

deverきser apresentado ao ConseIho de Administrac書o que ap6s an訓se aprovar5, Ou n害o, a

C「iacao do Fundo PatrimoniaI do IDSM. 4 - Agradecimentos dos membros do ConseIho de

Administ「ac害o para o ex-preSidente do Conselho de Administra辞o, Dr. Avilio Antonio Franco

e da ex-preSidente do ConseIho de Administrac富o. Dra. 1ma C61ia Guimar害es Viei細a. A atuai

PreSidente do Conselho, Maria Tereza Fe「nandez Piedade vai elabora「 dois oficios de

agradecimento e enviar para esses dois聞timos presidentes do Conselho de Administra弟o do

iDSM. A s。SSfo f。i 。n。。間da 。。 m。i。 di。. As qu。t。.Z。 h。「。S 。 。。nS。Ih。 V。It。u a S印。uni.. 5#



Documentos que precisam ser anaIisados pelo conselho para novo Contrato de Gest割o ent「e

O IDSM e o Mぐ「iC. Foram apresentados pelo diretor geral em detaIhes os seguintes documentos

que comp6em o novo Contrato de gest50: Anexo l- Diretrizes e Objetivos Estrat6gicos para o

Contrato de Gest篭0 2020 - 2029; Anexo ll- P「Ograma de Trabalho: Quadro de indicadores e

metas, PraZOS de execucきo e sistem甜ca de avaliac昌o e Anexo I‖- Plani!ha orcament緬a e

CrOnOg「ama de desemboIso: Plano de ac害o do Instituto de DesenvoIvimento SustentiveI

Mamirau5 para o quarto ciclo do contrato de gestfo (2020 - 2029). O diretor geraI apresentou

estes t「台s documentos que comp5em a Iista de anexos para o novo contrato de gestao. Os

documentos foram discutidos ampIamente e todos conse看heiros fizeram pe「guntas e

apresentaram sugest6es. Todas as c鵬vidas foram sanadas e o diretor aceitou todas as aItera96es

Sugeridas. O processo de an釦se durou cerca de tr合s horas e ap6s as ava=ac6es estarem

COnCluidas e as aiterac6es reaIizadas o Conselho de Administra辞o aprovou por unanimidade

todos os documentos, incluindo o novo quadro de indicador e metas e a proposta orcament5而a

Para O Perfodo 2020 - 2029. O conselheiro FabianoしOPeZ da SiIva ressaltou que para o

CumPrimento das metas estabelecidas o orcamento proposto deve ser cont「atado e cumprido

e que no caso de nきo aprovac害o as metas contratuais devem ser revistas. Ap6s essa

recomenda挿o e ampla discuss菖o sobre a pertin全ncia dos indicadores e metas propostos, O

Conselho de Administracao decidiu recomendar ao MCTiC a assinatura deste novo Cont「ato de

Gest50 COm a aprOVa弟0 do orcamento proposto pelo IDSM para que o objeto de cont「ato possa

Ser CumPrido em sua totalidade. As dezoito horas foi encerrado o primeiro dia de reuniao. No

dia nove de outubro as sete e trinta. a diretoria do IDSM levou os conseIheiros em um barco

Para a Visita na comunidade do 」arau台para assisti「 a ce巾fica辞o dos contadores de pirarucu

que estava sendo realizada pelos t6cnicos do IDSM. Os conseIheiros assistiram, aO Vivo, a Pa巾r

das onze horas at6 as quatorze horas e trinta minutos o trabalho realizado. que consistiu na

despesca de um lago para afericao do ndmero de especIeS e tamanho dos mesmos, Peixes estes

que foram aIvo de contagem no dia anterior pelos pescadores que buscam a ce巾fica辞o do

IDSM. Este processo de ce巾ficac5o e multipIica弟o constitui um dos indicadores do contrato de

gestao entre o MCTIC e o IDSM. Todos os conseIheiros mencionaram que foi muito impo鴫nte

terem tido essa oportunidade de verem esse t「abaIho de campo. Por voIta das dezesseis horas

a viagem prosseguiu e foi apresentado aos conseIheiros na comunidade do 」arau5 a PIanta de

Abate Remoto (PLANTAR), que COnStitui um abatedouro remoto desenvoIvido peIo IDSM para o

manejo de jacar6s. Este abatedouro esta em processo de Iicenciamento e o manejo de jacar6s

dever台ocorrer no primeiro semestre de 2020, A visita foi considerada impo鴫ante pelos

COnSeIheiros, que eIogiaram o trabalho realizado e agradeceram a opor[unidade. A viagem

Seguiu para a Pousada Uacari onde se reaiiza o Programa de Turismo de Base Comunitdria do

看DSM. Tanto a diretoria como os conseIheiros dormiram nessa pousada e retornaram pa「a Te俺

no dia dez de outub「o chegando na sede do iDSM as quatorze horas. Antes do termino da

reuniao todos os conseIheiros assinaram o iivro Ata ng A-3 do iDSM sob regist「O do Cart6「io do

29 Oficio da Comarca de Tef6. Sem mais nada a sertratado, a Presidente Maria Te「eza Fe「nandez

Piedade encerrou a reuni5o, e ag「adeceu a todos os conselheiros presentes. Eu, Ana Rita

Aives, lavrei a presente Ata que vai po「 mim assinada. Te俺, 10 de outub「o de 2019.

二i . “・ ・ . ▲　・

Conselheira
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osl舶C富IC, inscrita no CNRJ nO 93.1 19.820/000l-95 com seguinte tcor: Ås dez horas 4o

dia oito de ou巾bro de dois m組c dezenove, na Sala de aula da biblinteca do IDSM, ha

Cidade de Te掩, nO eStado do Ama幻nas com a Presen珂dos consemeiros・ Fa血io Donato

soares La脚tonda, Onivaldo Randig, Maria Tere狙Femandez陣edade’Ana Rita Pereira

Ahes, Ana Claudia Torres働ongalves e F`abiano Lopez da Sflva’PreSidente do Conse肌o de

Admirlistr印fro, Jo如Valsecchi do Ama血, diretor geral do IDSM, Emitiano Esterei

Ramalhoタdiretor健cnico cien債fico do IDSM, Davila Suclen Souza Cめrrea, diretora de

manejo e desenvoivimento do IDSM e Jnyc血ara Rocha de Sou組耽neira, dir℃tOra

霊慧詫謹書豊富慧‡緒言認諾露器豊羅
Deane de Abr触Sa e Apa Luisa Mang如ira AIbemaz nao compareceram a reuniao

porque nao estavam com disponibi馳ade em suas agendas. O conselheiro Ildeu Castro

Moreira e a Conselheira Mat℃ia Perales Mendes da Siiva n副o jus働証aram as suas

ausencias. Sr. Fbbiano IJOpeZ da Silva sdieitou a con馳ira臆Ana随ta Pereira Aives que

se。retariasse a reuniao, PaSSando em seguida aos a患untosぬpauta. 1- Escoma do Novo

presidente do Consclho de Administr堆如do IDSM. Fbi colooado em vota直) e OS

conselheiros votaram por unam血idade na Cbnselheira Maria Tereza Femandez耽dade

para ser a presidente e no conselheiro軸}iano Lopes da Silva para ser o vice - PIPSidente

do conselho. E鳴s aceitaram e foram paraberndos por tere皿aSSumido o calgo de

presidente e vice - PreSidimte do conselho de admi血stra蜜v. 2- Ap購sentapaO pelo diretor

geral調SM do Ci。o de Ges略O de 2010 aLte O Io semestre de 2019. Fbi apresen也do em

detalhes e expfroag坤avafiacao do Cicto’a Pro調O軸池contratua1 2020 e o novo contrato

de ges鯨O. Essa avalicao do Ciclo de Gestfro esta oco調endo pe血p血peira vez no IDSM e a

comiss如de Acompanhamento e Avali辞o do MCTIC durante a avalia蜜o semestral dap

ati融ades de託rrvoivimentos pelo IDSM aproveitou a ocasiat} e analisou o Ciclo de Ges鰹fo

e o aprovou. A Co皿issat} de Acompanhamento e AⅣalia辞O Sugeriu como recomendagiv ao

MorIC que busque recursos adicionais p軸a complementar o o職amento do IDSM em

2O19, POIS O IDSM precisa t練o]ngame皿to que pemi血Pa範r aS despesas de pessoal,

custeio e as atividades de pesquisa. Os conselheiras paribenizaram pelo cumprimento

das mctas do periedo (2010-lO semestre de 2019) c consequente aprova蜜O do CicIo de

Ges鐙O pela耽missao de Acompanhamento e AⅣalia軸. 3車Cria担v de fundo patrimonial

para o IDSM. Foi explicado aos conselheins pelo dir軸r geral do IDSM que a diretoria do○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○書　　_　臆　臆臆　⊥　_　鵜

sendo seus rendimentos

皿ot轟

IDSM pretende criar um fundo patrimo血al de如ra軽めperPe加a,

destinados a manutencao, divul採坤ao e cxpansao de a舶dades丘nalisticas; que a

central do血ndo e assegurar a peren遺ade「型楓nanciamento dos prQjetos que
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do Fundo

藍譜警寵莞霊諾誓霊註霊監護霊誌詰聾Patrimoni覆para o IDSM; ii. Autorizg噺o para contrata商o de consultoria para eぬboracao

do plano de ges略O do請ndo. Fbr unanimidade範cou decidido que o IDSM tem que

contratar uma consultoria para e血bora鈎O do plano de ge却副o do fundo. O plano

constru王do deve重自託r apresentado ao Conselho de Administrapao que ap6s analise

aprovara, Ou nat, a C正鵠割o do Fundo Patr血orlial do IDSM. 4 - A墓mdec血e鶴to容d〇番

皿emb富o重do Co耽elho de A血n血虫t富農碑O P種m O eオトP富e嚢迫ente do Co耽elho de

Ad血inist重富gaoタDr.加i聞o A鶴t6血o劃隠れCO e d種e粗P着e嚢的ente do Co購elho de

Adm血istm辞oタD職・重油鶴亀Cel血Gu血種r託s V王e虹種・ A a血al presidente do Conselho,

Maria Tereza Ftmandez Piedade vai ela血orar dois o亜cios de agradecimento e enviar papa

esses dois t岨nos pres王dentes do Conselho de ÅdministraGaO do IDSM. A sessao foi

encerrada ao meio dia. As quatorze horas o conselho voltou a sc reunir. 5葛D○○umento暮

q調e preci綿m ser a調I遭種d悌Pelo co鶴se皿o pa隠れO▼o Con章掛to de Gestao eれt書e 〇

番DSM e o鵬C富重C. Foram apresentados peto diretor gerall em detalhes os seguintes

documentos que comp6em o novo Contrato de gestao: Anexo l- Dire血izes e O勘e竜vos

Estra健gicos para o Contrato de Gestat) 2020 - 2029; Anexo IトFtograma de Trabalho:

Quadro de indicadores e metas, PraZOS de execu(牽O e Sistem鉦ca de avalia嘗aO e Anexo IIト

剛anilIra o鳩amen屯ria e cronograma de desemboIso二Plano de a徳O do Instituto de

Desenvo舶mento Sustentgivel Mamiraua para o quarto cido do contrato de gestao (2020_-

2029). O diretor geral ap耽sentou eSteS treS documentos que comp託m a lista de anexos

para o novo contrato de ges略O. Os documentos foram discutidos a皿Plamente e todos

conselheiros缶zEram perguntaS e apreSentara皿軸ges晩S・ fbdas as d血vidas foram

;…慧託‡霊宝詩誌霊憲霊常磐霊盤上詫監豊
Conselho de Administrac如aprovou por unanimidade todos os documentos, incluindo o

novo quadro de indicador e metas e a p調POsta O吋ament紅ia para o坪riodo 2020 - 2029.

O conselheiro Fabiano LOPeZ da Si博a ressaltou que para o cump調mCnto das metas

estabelecidas o orcamento proposto deve ser cont隠tado e cump正do e que ro caso de nao

S devem ser revistas. Ap6s cssa recomendaG急O e amPla

器諾蓋
aprova曾aO aS metas C

discussao sobre a pe dos indicadores e metas propostos, O Conselho de

Ad平inistr印ao decidiu recomendar ao MCTIC a assinatura deste novo Contrato de Gestao

com a aprova唾o do o吋amento proposto peb IDSM para que o o勘eto de ,COntrato POSSa
`tr Ser CumPrido em sua total聞ade. As dezoito horas foi encerrado o primeiro dia de reuni盆o.

No dia nove de outubro as sete e trinta, a diretoria do IDSM levou os consemeiros em um

barco para a visita na comunidade do Jaraua para assistir a cer髄cac到o dos contadores

de pi掘∫uCu que eStaVa Sendo realizada pelos徒cnicos do IDSM. Os conselheiros

assis血a皿, aO Vivo, a Pardr das onze horas ate as quatorze horas e trinぬminutos o

trabalho realizado, que COnSistiu na華spesca de um lago para afericao do n血mero de

葦霊‡謹嵩謀議宝器詰諾謹言警器詮議霊
mu帖plicac副o consti山i um dos indicadores do contrato de gestao entI℃ O MCTIC e o

IDSM. Todos os conselheiros mencionaram que foi muito importante terem tido essa

oportunidade de verem esse trabalho de campo. Pbr volta das dezes託is horas a viagem

prosseguiu e foi apresentado aos conselheiros na comunidade do Jaraua a剛anta de

Abate Remoto (PLANTAR), que COnStitui um abatedouro remoto de託nvoivido pelo IDSM

Para O map匂o de jac証もS. Este abatedouro es魚em processo de licenciamento e o man匂O

de jacaIふdeverゑOOOner nO PnmelrO semeStre de 2020. A visita foi considerada

importante¥、 Pelos conselhe主ros, que elogiaram o trabalho realizado e agradeceram a

opor血nidade. A viagem seguiu para a Pousada Uacari ondc se reali2a O Progrima de

Turismo de Base Comunitむia do IDSM. Tanto a diretoria como os conselheiros dormiram

へ血講話露語器誌詩誌詩誌整蒜蒜叢
nada a ser tratado, a Presidente Mar血Te購Za Ftmandez陣edade encerrou a reuniao, e

agradeceu-a tOdos os conselheiros presentes. E止’Ana磁ta耽reira Aives’lavrei a prese

Ata que vai por mim assinada. Te舵, de 2019. O refe轟do e verdade e d
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