Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e onze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 14h30, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os seguintes
participantes: Rômulo Mello (Presidente) Gustavo Rodrigues (Diretor Substituto da Diretoria de
Planejamento, Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa,
Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Paulo Carneiro (Diretor 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 Substituta), Flavio
Baran (Coordenador de Planejamento), Wajdi Mishmish (Assessor DIPLAN).

Pauta:
1. Regimento Interno; e
2. Informes.
Deliberações:
1. Regimento Interno
O Senhor Gustavo Rodrigues iniciou apresentação sobre a proposta de metodologia
para a elaboração do Regimento Interno do Instituto Chico Mendes em decorrência da
edição do Decreto nº 7.515/2011, que dispõe sobre a estrutura regimental do órgão.
Na apresentação, o Senhor Diretor Substituto da DIPLAN abordou conceitos relevantes
para a elaboração do documento, incluindo orientações quanto à linguagem a ser
utilizada. Por fim, apresentou proposta de metodologia.
Dada a necessidade de definição quanto às relações hierárquicas entre as unidades
descentralizadas e os macroprocessos, ponderou-se por uma metodologia
participativa, contemplando espaço para contribuição dos servidores.
Sendo assim, ficou definido que a Coordenação Geral de Planejamento capitaneará o
processo de elaboração do documento. Inicialmente redigirá uma versão intitulada
Versão Zero que será utilizada como ponto de partida para as discussões. Na próxima
sexta-feira, dia 16 de setembro, será realizada uma reunião extraordinária do Conselho
Gestor para apresentação da referida versão e proposta de cronograma de atividades
para aprovação pelo Conselho.
O Senhor Rômulo Mello solicitou que seja marcada uma reunião com todos os
servidores do ICMBio para sensibilização e nivelamento da metodologia após reunião
do Conselho e validação da Versão Zero. Após, ocorrerão reuniões específicas com

todos os macroprocessos para orientação quanto à formulação das competências e
atribuições de cada unidade e cargo, respectivamente.
O Senhor Wajdi Mishmish aproveitou a oportunidade para submeter as propostas de
siglas conforme trabalho efetuado junto às Assessorias das Diretorias para aprovação.
O Senhor Rômulo Mello recomendou que o trabalho fosse revisitado e os ajustes
efetuados utilizando-se dos seguintes critérios:
•
•
•

Diretorias iniciam com sigla DI;
Coordenações Gerais iniciam com sigla CG;
Coordenações iniciam com sigla CO;
• Divisões iniciam com D (mudo), ressaltando que divisão não pode ser denominada
de Coordenação;
• Setor iniciar com SE; e
• O número máximo de letras a serem utilizadas na sigla será seis.

