Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória da Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos treze dias do mês de abril de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 10h, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto, com os seguintes
participantes: Rômulo Mello (Presidente) Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Paulo
Maier (Diretor da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO), Paulo Carneiro
(Diretor Substituto da DIREP), Daniel Otaviano (Procurador da PFE), Iolita Bampi
(Chefe de Gabinete Substituta), Cláudia Camurça (Chefe da ASCOM), Clayton Castilho
(Coordenador Geral da CGGP), Helena Machado (CGGP), Tania Souza (Assessoria
Presidência).
Pauta:
1. Portaria sobre afastamento de longa duração;
2. Decisão final sobre indicações para Chefia de UCs;
3. Indicação dos representantes locais Comissão de Ética-ICMBio;
4. Pagamento de diárias para servidores exercerem atividades em UCs de lotação; e
5. Apresentação DIPLAN sobre as necessidades da Sede para novo CIR.
6. Informes
Deliberações:
1. Portaria sobre afastamento de longa duração
A Senhora Helena Machado deu início à apresentação da minuta de portaria que
estabelece critérios e vagas para fins de participação de servidores do ICMBio em
eventos de capacitação de longa duração no país e no exterior, já discutida no âmbito
do Comitê Gestor de Capacitação-CGCAP.
De acordo com a Senhora Helena, a intenção é a de que o ato tenha validade bianual e
estabeleça, além das grandes áreas temáticas prioritárias, critérios cumulativos para
efeito de análise dos processos pelo Comitê.
Após discussões, o Conselho Diretor decidiu que: o CGCAP será a instância
deliberativa sobre os afastamentos, no entanto, caberá ao responsável pelo
macroprocesso, a contextualização e justificativa quanto à solicitação para subsidiar
anuência da Diretoria correlata antes da proposta ser submetida ao Comitê; o
percentual de servidores para afastamento paralelo será limitado ao quantitativo de 2%,
conforme proposto pelo CGCAP; a portaria indicará as grandes áreas prioritárias e

respectivos temas, conforme reconhecimento pela CAPES/MEC. Os demais pontos da
pontaria foram consensuais.
2. Decisão final sobre indicações para Chefia de UCs
No que diz respeito à nomeação de servidores para ocuparem as chefias vagas nas
Unidades de Conservação, a Senhora Silvana Canuto apresentou considerações dos
Coordenadores Regionais ao serem consultados sobre as respectivas candidaturas.
Nos casos em que incidiram manifestação favorável tanto do Conselho Diretor quanto
dos CRs sobre a indicação, deliberou-se que as nomeações serão brevemente
providenciadas.
Para os casos que ficaram indefinidos, haverá nova rodada de discussões, para o que
será decidida a metodologia oportunamente.

3. Indicação representantes locais Comissão de Ética-ICMBio
A Senhora Tânia apresentou dificuldade quanto à captação de novos membros para a
Comissão de Ética do ICMBio e suas representações regionais. Informou que, mesmo
com esforço de divulgação maciça sobre o tema, houve apenas uma candidatura.
O Conselho orientou por nova divulgação, buscando outros meios de abordagem que
visem sensibilizar servidores e Coordenadores Regionais sobre a importância da
Comissão. O Senhor Rômulo irá assinar documento circular para corroborar com o
trabalho de sensibilização sobre os servidores deste Instituto, conforme minuta a ser
apresentada pela Secretária da CE-ICMBio.

4. Pagamento de diárias para servidores exercerem atividades em UCs de lotação
A Senhora Silvana Canuto informou da existência de processo instruído no âmbito da
Diretoria de Planejamento, Administração e Logística sobre o pagamento de diárias a
servidores que exercem atividades em municípios distintos dos das suas unidades de
lotação e leu trechos da legislação contidos no processo para embasar discussão entre
os presentes,
Ficou decidido que, para construção de posicionamento institucional conjunto, o
referido processo tramitará entre os Diretores do ICMBio.

5. Apresentação DIPLAN sobre as necessidades da Sede para novo CIR.
Este ponto foi transferido para a pauta da próxima reunião de Diretoria.

