Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quinze dias do mês de junho 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), Maria Iolita Bampi (Chefe de
Gabinete Substituta), Silvana Canuto (Diretora da DIPLAN), Clayton Castilho (CGGP),
Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Osnil
Nepomuceno(DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor da DIBIO) e Cláudia Camurça
(Assessora da ASCOM).
Pauta:
Informes do Presidente - Reunião de Coordenação (MMA)
1- Concurso de Remoção Interna para SISBIO e CGFUN
2- Fundo Amazônia – Presidência
3- Sede CECAV – Presidência e DIPLAN
4- CONATUS – Congresso Natureza Turismo e Sustentabilidade – Presidência
5 - Competência para fiscalização no entorno – Informe DIREP
Deliberações:
1 - Concurso de Remoção Interna para SISBIO e CGFUN
O Senhor Marcelo Marcelino, justificou a necessidade de revisão do Concurso de
Remoção Interna para contemplar o SISBIO, tendo em vista à demanda de trabalho e o
reduzido número de pessoal nesse setor.
O Senhor Paulo Maier, justificou a necessidade do pedido de revisão do Concurso de
Remoção Interna para a Sede com a inclusão de vagas para a Coordenação Geral de
Regularização Fundiária – CGFUN, com foco na grande demanda existente e por não
dispor de pessoal em número suficiente.
O Senhor Ricardo Soavinski, apontou a necessidade de pessoal na Coordenação Geral
de Proteção, tendo em vista a demanda crescente no setor.
Após discussões, ficou acordado pelo Conselho Diretor, que serão abertas vagas por
meio do Concurso de Remoção Interna para o ICMBio-Sede, contemplando:

•
•
•

SISBIO/DIBIO, (uma) vaga;
Coordenação Geral de Regularização Fundiária/CGFUN/DIUSP, 03 (três)
vagas; e
Coordenação Geral de Proteção/CGPRO/DIREP, 02 (duas) vagas.

2 - Fundo Amazônia – Presidência
O Senhor Presidente, informou que na reunião de Coordenação do Ministério do Meio
Ambiente – MMA ontem, 14 de junho de 2011, houve uma provocação por parte do
senhor Secretário Executivo, Francisco Gaetani, sobre o Fundo Amazônia, no sentido
de que o ICMBio apresente demandas objetivas sobre esse tema.
Como encaminhamento, o Senhor Rômulo Mello, sugeriu um projeto específico para
estruturar o Fundo Amazônia, com a interveniência da Regularização Fundiária,
visando à sua consolidação, com foco no que falta para a estruturação das Unidades
da Amazônia, a saber: Consolidação Fundiária, Plano de Manejo, equipamentos, etc.
Sugeriu, ainda, criar um grupo de trabalho para estruturar o projeto e designar um
ponto focal para tratar do tema.
A Senhora Silvana Canuto, colocou-se à disposição para elaborar esse
mapeamento/projeto, em consonância com as Coordenações Regionais – CRs, com o
objetivo de desenhar as diretrizes que nortearão as bases do Projeto, com vistas à
estruturação das Unidades.
Após discussões, foi acordado pela Mesa Diretora que:
• Cada Diretoria indicará 02 (dois) representantes para compor o Grupo de
Trabalho – GT, sendo que um dos representante será o próprio diretor;
• Terça-feira, dia 21 de junho de 2011, pela manhã, as quatro Diretorias terão uma
conversa, juntamente com os Coordenadores Regionais, para discussão e
elaboração do projeto supramencionado;
• Na próxima Reunião de Diretoria, trarão informe sobre a evolução do assunto.
3 - Sede CECAV – Presidência e DIPLAN
A Senhora Silvana Canuto, informou sobre a saída do CECAV do campus do IBAMA e
das providências que estão sendo adotadas para realocá-lo na Sede do ICMBio.
Outras alternativas visando a realocação do Centro foram avaliadas, sendo que uma
delas foi o Parque Nacional de Brasília, que se mostrou inviável, uma vez que o Plano
de Manejo do Parque não comporta a inclusão dessa nova estrutura.
Discorreu, ainda, sobre a oficialização, nesta data, ao Chefe do CECAV, informando
que eles deverão mudar-se para a Sede do ICMBio, temporariamente, onde será
disponibilizada a estrutura necessária ao funcionamento do Centro, incluindo espaço
para biblioteca, laboratório, guarda de material, etc. Também será informado nesse
documento, que serão iniciadas tratativas com o Ministério do Meio Ambiente – MMA
para viabilizar recurso visando à construção da nova sede do CECAV no terreno que
foi doado para essa finalidade, estando o Conselho Diretor de acordo com esse
encaminhamento.

Após informe da Senhora Diretora da DIPLAN, o Conselho deliberou pela transferência
do Cecav para a Sede do Instituto.
4 - CONATUS –
Presidência

II Congresso de Natureza, Turismo e Sustentabilidade –

A Senhora Cláudia Camurça, informou sobre a demanda da Fundação Neotrópica ao
ICMBio, para apoio ao Congresso Natureza Turismo e Sustentabilidade, que será
realizado no período de 23 a 27 de outubro próximo, em Cuiabá, MT.
Após intervenções, ficou acordado que o Senhor Ricardo Soavinski, juntamente com a
Coordenação Geral de Visitação, irá discutir o assunto no âmbito da DIREP e elaborar
uma proposta/agenda envolvendo os servidores lotados nas unidades da região, com
os temas considerados relevantes para discussão no evento e que, na próxima reunião
de Diretoria, apresentará proposta ao Conselho Diretor. A ASCOM irá comunicar à
organização do Congresso que o ICMBIO tem interesse em apoiar o evento e em breve
apresentará à organização do evento uma proposta sobre a forma de participação.
5 - Competência para fiscalização no entorno – Informe DIREP
O Senhor Ricardo Soavinski, informou sobre a consulta à Procuradoria Federal
Especializada – PFE junto ao ICMBio sobre fiscalização no entorno das Unidades de
Conservação - UC, e que o parecer da PFE esclarece que a competência do ICMBio é
sobre o que envolve a Unidade de Conservação.
Informes:
A Senhora Silvana Canuto, juntamente com o Coordenador da CGGP, Clayton
Castilho, informaram sobre a realização do Seminário: “Avaliação de Desempenho no
ICMBio”, que acontecerá hoje a partir das 14 horas, no auditório do Instituto, a reunião
será conduzida pela equipe da CGGP, os objetivos são sensibilizar os servidores para
a importância da avaliação de desempenho e esclarecer sobre a implantação da nova
sistemática. O Senhor Presidente e os Diretores foram convidados para participar da
Mesa de Abertura do evento.
O Senhor Presidente, informou sobre a reunião que haverá no dia 22 de julho de 2011,
para tratar da Reserva Extrativista Terra Grande-Pracuúba”, que contará com a
presença de três Ministros, sendo o Senhor Paulo Maier o Coordenador desse evento.
Nessa reunião, o Senhor Rômulo Mello, apresentará um balanço do que foi realizado
nas Reservas Extrativistas, como: Portaria de Manejo Florestal Comunitário e
Regularização Fundiária.
A Senhora Iolita Bampi, informou sobre o recebimento de documento encaminhado
pela Chefe de Gabinete da Ministra, Senhora Marcela Sampaio, que trata da
padronização dos documentos que tramitam entre o MMA e as suas vinculadas. Sobre
este assunto, a Senhora Silvana Canuto se prontificou a examinar o documento do
MMA, juntamente com a Senhora Aline Borges, para avaliar a convergência com o
Manual de Gestão Documental do ICMBio. Cópia foi disponibilizada para os presentes.

O Senhor Paulo Maier, informou que o ICMBio está com um estande, pela segunda vez
no FICA – Festival Internacional de Cinema Ambiental, 19ª edição, no estado de Goiás.
O Senhor Marcelo Marcelino, informou que foi realizada em Belém (PA), a oficina de
elaboração do Plano de Ação Nacional para conservação das espécies ameaçadas e
endêmicas do Baixo e Médio Xingu, condicionante da licença ambiental da Usina de
Belo Monte.

