Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos dois dias do mês de março de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência do ICMBio, às 10h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e
Avaliação da Biodiversidade), Ricardo Soavinski (Diretor da Diretoria de Criação e Manejo de
UCs), Daniel Penteado (Diretor Substituto da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Claudia Camurça (Chefe da Divisão de Comunicação), Clayton Castilho (Coordenador Geral de Gestão de Pessoas), João Batista Silva
(Chefe de Administração de Pessoal) e Eliani Maciel (Coordenadora Geral de Consolidação
Territorial).

Pauta:
1. Parque Nacional da Canastra – Regularização fundiária
2. Resultado do processo seletivo para Regularização Fundiária e Consolidação
de Limites
3. Pedido de remoção – Fabiano Gumier Costa
4. Resultado GT Reserva Biológica do Arvoredo
5. Mudança da sede administrativa do Parque Nacional Nascentes do Lago Jari
6. Comitê de Busca Coordenador CEMAVE
7. Informes.

Deliberações:
1. Parque Nacional da Canastra – Regularização fundiária
O Senhor Rômulo Mello iniciou falando da necessidade de resolver a questão fundiária
do Parque Nacional da Serra da Canastra. Entende que o adequado seria por meio da
utilização de recursos de compensação ambiental, considerando inclusive a
possibilidade de rever a destinação dos juros oriundos deste recurso.
Feitas as discussões e considerando a ausência do Coordenador de Compensação
Ambiental no fórum, o Comitê Gestor solicitou que a Coordenação de Compensação
Ambiental elabore uma proposta concreta sobre o tema, para oportunamente submeter
ao Comitê.

2. Resultado do processo seletivo para Regularização Fundiária e Consolidação
de Limites
A Coordenação Geral de Gestão de Pessoas apresentou o resultado da vaga remanescente referente ao processo de seleção interna de servidores para integrarem a equipe
da Coordenação Geral de Consolidação Territorial, fruto da Portaria Nº 637 de 29 de
setembro de 2011.
Pela seleção, foi habilitada a servidora Fabiana de Oliveira Hessel, atualmente lotada
na Reserva Biológica de Gurupi. Os presentes ponderaram por condicionantes para
possibilitar a liberação da servidora para a sede, tendo em vista a complexidade da unidade de lotação da servidora em questão.
Diante da conhecida necessidade da Coordenação Geral de Consolidação Territorial,
do perfil específico da servidora e da anuência da chefia da unidade, o Comitê Gestor
deliberou, excepcionalmente, pela remoção da servidora.
A Senhora Eliani Maciel informou que a Coordenação Geral continuará prestando, com
a ajuda da servidora a ser removida, o suporte necessário às ações da REBIO Gurupi
junto à Procuradoria Federal Especializada do ICMBio.
3. Pedido de remoção – Fabiano Gumier Costa
A Senhora Iolita Bampi contextualizou os Diretores sobre o pedido de remoção do
servidor, atualmente nomeado como Coordenador Regional de Belém, para a Reserva
Extrativista do Batoque motivado por questões pessoais.
O Comitê Gestor não se opõe à remoção, mas por entender que existem unidades cujo
perfil do servidor se adequaria melhor e renderia resultados mais relevantes no cenário
institucional, foi acordado que, na oportunidade da Oficina de revisão da gestão
estratégica, os Diretores conversarão com o servidor para tentar encaminhar o seu
pedido de modo a contemplar tanto a instituição quanto às necessidades do referido
Coordenador Regional.
4. Resultado GT Reserva Biológica do Arvoredo
O Senhor Ricardo Soavinski dissertou sobre as problemáticas existentes desde a criação da Reserva Biológica do Arvoredo, que levou a criação do Grupo de Trabalho –
GT, por meio da Portaria nº 01, de 29 de dezembro de 2009 publicada em Boletim de
Serviço, com o objetivo de avaliar a possibilidade de implementação do uso público e a
pertinência da readequação da categoria e limites da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, no estado de Santa Catarina.
Após discussões da área técnica, ficou entendido que a redefinição de limites exigiria
um conjunto de estudos semelhantes aos necessários para criação de uma unidade de

conservação, além de possivelmente gerar conflitos com o grupo de usuários da região, sendo o mais apropriado, neste momento, tratar da recategorização da unidade.
Dado o exposto, o Senhor Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação
apresentou o resultado do Grupo de Trabalho, por meio da Nota Técnica 604/2011CCUC/CGEPI/DIREP, constante no processo 02070.001314/2010-10, que considera a
possibilidade da recategorização da unidade num primeiro momento. De acordo com a
Nota Técnica, a ampliação dos limites já constituídos ficaria para outro momento, quando munidos de subsídios técnicos para a continuidade da proposta.
Diante do parecer, o Comitê Gestor aprova a sugestão de encaminhamento proposta
na Nota Técnica, porém condiciona a continuidade do processo a uma discussão com
a equipe gestora da UC e seu respectivo Conselho Consultivo, com vistas a subsidiar
um eventual encaminhamento de minuta de Projeto de Lei ao Congresso Nacional visando à recategorização da unidade para Parque Nacional.
5. Mudança da sede administrativa do Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí;
Tendo em vista requerimento do Parque Nacional Nascentes do Lago Jari referente à
mudança da sede administrativa do Parque, do município de Tapauá para o município
de Humaitá, e considerando a falta de consenso entre o Parque e as Coordenações
Regionais de Porto Velho e de Manaus, a Senhora Silvana Canuto submeteu o tema à
decisão do Comitê Gestor.
Por questões geográficas e de logística, os presentes deliberaram favoravelmente à
mudança conforme solicitado pela Unidade.
6. Comitê de Busca Coordenador CEMAVE
O Senhor Presidente optou por ouvir o Comitê Gestor para decidir sobre o resultado do
processo de recrutamento e seleção de candidatos ao provimento de cargo em comissão de Coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres – CEMAVE, após escolha do Comitê de Busca instituído pela Portaria nº 649, de
04 de outubro de 2011.
Pelas normas estabelecidas, foram selecionados três candidatos, sendo que, entre eles
alcançou maior pontuação o servidor João Luiz Xavier do Nascimento, atual Coordenador do Centro.
O Comitê Gestor recomendou a escolha do candidato melhor pontuado, o servidor
João Luiz Xavier do Nascimento, o que foi acatado pelo Presidente. A escolha foi ratificada pelo Comitê Gestor. A Diretoria de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade
fará os encaminhamentos necessários para a publicação do resultado.

