Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e onze, 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), Paulo Carneiro (Diretor Substituto da Diretoria de
Criação e Manejo de UCs), Osnil Nepomuceno (Diretor Substituto da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Henrique Varejão
(Sub-Procurador da PFE), Cláudia Camurça (Divisão de Comunicação).

Pauta:
1. Resultado Processo Seletivo – Florestas Nacionais de Chapecó e de Caçador
2. Pleito Processo Seletivo – Parque Nacional da Serra da Bocaina e APA do
Planalto Central
3. Processo de Busca para chefia de Centros
4. Relatório de gestão 2011
5. Balanço 2011
Deliberações:
1. Resultado Processo Seletivo – Florestas Nacionais de Chapecó e de Caçador
A Senhora Iolita Bampi submeteu ao Comitê Gestor o resultado do Processo de Busca
para escolha de servidores com vistas à Chefia da Floresta Nacional de Chapecó, no
Município de Guatambu/SC e à Chefia da Floresta Nacional de Caçador, no Município
de Caçador/SC, objeto da Portaria nº 646, publicada no Boletim de Serviço de 30 de
setembro de 2011.
Com a anuência da Coordenação Regional de Florianópolis – CR9 e das chefias imediatas, foram selecionados dois servidores com lotação atual no estado de Santa Catarina.
O Comitê, portanto, deliberou favoravelmente pela seleção da servidora Fabiana Bertoncini e do servidor Antonio Fabrício Vieira para ocuparem, respectivamente, a chefia da Flona de Chapecó e da Flona de Caçador.
2. Pleito Processo Seletivo – Parque Nacional da Serra da Bocaina e APA do
Planalto Central

A Senhora Iolita Bampi informou que o Gabinete recebeu pedido para realização de
processo seletivo interno para incremento de servidores no Parque Nacional da Serra
da Bocaina e na Área de Proteção Ambiental do Planalto Central.
Sobre os pedidos, o Senhor Presidente orientou que devem ser submetidos antes à
análise da Coordenação Regional de vinculação.
A Senhora Silvana Canuto informou que fará, conforme deliberado em reunião de
Direção Ampliada, uma avaliação do efetivo nas unidades de conservação na tentativa
de identificar o contingente de cada uma e onde há mais servidores para
eventualmente se propor uma movimentação entre unidades.
Sendo assim, o Comitê Gestor pactuou que os pedidos de processos seletivos internos
estarão temporariamente suspensos, até que se conclua este trabalho.
O Senhor Rômulo Mello aproveitou o debate para solicitar à Diretoria de Planejamento,
Administração e Logística a elaboração de uma proposta a ser discutida neste fórum
sobre como estruturar visitas técnicas para orientação aos chefes de unidades recém
nomeados.
3. Processo de Busca para chefia de Centros
O Senhor Marcelo Marcelino falou que desde 2009 os processos de escolha para
chefia dos Centros de Pesquisa e Conservação passam pela análise de uma comissão.
Nesse sentido, em 2011 foram realizadas buscas para seleção de chefe para o Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros-CENAP, o Centro
Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade Associada a Povos e
Comunidades Tradicionais-CNPT e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Aves Silvestres-CEMAVE.
Informou que o Senhor Presidente ratificou os nomes dos atuais chefes do CENAP e
do CNPT para permanecerem nas chefias por terem alcançado maior pontuação na
avaliação da comissão. O caso do CEMAVE será oportunamente discutido com o
Comitê Gestor para deliberação.
Finalizou informando que estão previstos para 2012 processos de busca para
coordenadores do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas
Marinhas-TAMAR e do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes
Continentais-CEPTA.
A Senhora Iolita Bampi registrou o acúmulo de processos envolvendo remoções por
falta de acordo na Consulta Ampliada. A Senhora Silvana Canuto pediu que esses
processos sejam remetidos à DIPLAN para que a Diretoria, por ser tema de sua
competência, conduza as análises e consultas necessárias de forma a promover o
consenso entre as partes para deliberação da Presidência.

4. Relatório de gestão 2011
Em virtude do encerramento do ano, a Senhora Chefe de Gabinete lembrou a todos
sobre a necessidade de trabalhar na elaboração do Relatório de Gestão Institucional
de 2011.

Considerando a recente formalização da Central de Resultados na Coordenação Geral
de Planejamento Operacional e Orçamento, ficou acordado que a DIPLAN trabalhará
sobre uma proposta de ato para disciplinar método e datas para a confecção do
Relatório de Gestão no âmbito de cada Diretoria e demais áreas do Instituto Chico
Mendes, a ser apresentada até o fim da próxima semana.
Paralelamente, a DIPLAN deverá encaminhar o modelo a ser seguido e cada diretor
ficou incumbido de orientar as equipes para que, seguindo a metodologia do ano
anterior, já possam iniciar os trabalhos.

5. Balanço 2011
A pedido da Senhora Chefe de Gabinete, todos os presentes fizessem uma breve fala
sobre os acontecimentos de 2011 em suas respectivas áreas, ressaltando os mais
relevantes.
Todos avaliaram o ano como sendo de muitas conquistas, apesar dos desafios e das
dificuldades.
Como pontos fortes, foram destacados na Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial a implantação do Programa Bolsa Verde, a criação e a
reestruturação dos Conselhos, as celebrações dos Contratos de Concessão de Direito
Real de Uso-CCDRU e avanços da Consolidação Territorial em ações visando à
desapropriação de imóveis em UCs.
Para a Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, a equipe formada
em 2011 para área de Visitação conferindo-a visão macro, os avanços na relação com
o Serviço Florestal Brasileiro, a redução em 1/3 sobre os focos de incêndio, entre
outros, refletem os principais progressos ao longo do ano.
Para a Senhora Cláudia Camurça, a Divisão de Comunicação também obteve
resultados positivos, principalmente após o lançamento do portal, o que refletiu na
comunicação externa e passou a pautar a mídia.
O Senhor Marcelo Marcelino avaliou que todo o planejado para a Diretoria de Pesquisa
e Monitoramento da Biodiversidade foi executado. Como principais conquistas, deu
destaque à quantidade de espécies avaliadas e ao percentual das espécies sob planos
de ação; mencionou o número de projetos de pesquisas financiados e dos
pesquisadores cadastrados junto ao SISBio. Ressaltou a redução significativa de
processos de autorização para licenciamento e da redução de demandas do Ministério
Público Federal.
O Senhor Henrique Varejão deu ênfase à estruturação da Procuradoria Federal
Especializada do ICMBio nas pontas por meio das Divisões para Assuntos Jurídicos
implantadas nas Coordenações Regionais e ao avanço obtido junto às Câmaras de
Conciliação.

A Senhora Iolita Bampi ressaltou as medidas adotadas para a profissionalização do
Gabinete em 2011, atingindo a meta de melhorar o fluxo de documentos na
Presidência.
A Senhora Silvana Canuto entende que a Diretoria de Planejamento, Administração e
Logística atendeu a todo o possível, dentro das condições orçamentárias existentes,
mas deu destaque às ações judiciais superadas e à cultura que vem sendo implantada
no ICMBio especialmente no que refere ao sentimento de pertencimento de todos os
servidores do Instituto por meio das formações.
O Senhor Presidente concluiu destacando, além dos pontos abordados por todos, os
ganhos obtidos com base na Resolução 428 do CONAMA e a importância da edição do
decreto de estrutura regimental do Instituto. Por fim, enfatizou que os resultados
alcançados pelo ICMBio são visíveis e reconhecidos pelos órgãos com os quais o
Instituto possui interface.

