Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência do
ICMBio, às 9h, 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 Maier (Diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial), Carlos Vitor (Procurador Chefe – PFE), José Carlos Moreira Pereira (Auditor Interno), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Bernardo Brito (Coordenador Geral de Criação Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação –
Substituto/DIMAN), Clayton Geraldo Mendonça de Castilho (Coordenador Geral de Gestão de
Pessoas/DIPLAN), João Batista de Sousa Silva (Coordenação de Gestão de Pessoas/DIPLAN) e
Marcelo Borges (Procurador Chefe Substituto- PFE).

Pauta:
1. Execução do Projeto: “Gestão Florestal para a Produção Sustentável na
Amazônia – KFW”
2. Processo seletivo para Regularização Fundiária e Consolidação de Limites
(DIPLAN)
3. Mudança da sede administrativa do Parque Nacional Nascentes do Lago Jari
(DIPLAN)
4. Reforma da sede administrativa para sediar REBIO Atol das Rocas (DIPLAN)
Deliberações:
1. Execução do Projeto: Gestão Florestal para a Produção Sustentável na
Amazônia - KFW
O Senhor Paulo Maier iniciou a reunião esclarecendo que o Projeto contempla a
implementação das Florestas Nacionais na região da BR 163, incluindo a demarcação,
sinalização e estabelecimento de postos de controles, atenderá ao ICMBio e ao Serviço
Florestal.
O Senhor Presidente menciona que duas decisões deverão ser tomadas, a primeira
relacionada especificamente ao projeto, no que diz respeito à responsabilidade
administrativa, sendo que essa caberia à DIPLAN. Do ponto de vista técnico, há que se

avaliar pela lógica do macroprocesso que tenha maior aderência ao projeto. Lembrou
que há três anos foram tomadas decisões quanto aos projetos especiais sendo
decidido que não seria replicado unidades administrativas em função de projetos
internacionais. O Senhor Presidente solicitou que fosse resgatada a decisão e o
trabalho recentemente elaborado pelo Gabinete, em função de demanda da Secretaria
Executiva do MMA, para nova rodada de discussão pelo Comitê Gestor.
O Diretor da DISAT comentou que sobre o Projeto KFW, já foi discutido anteriormente
no Conselho o arranjo político administrativo, sendo dois diretores do Serviço Florestal
como pontos focais e dois diretores do ICMBio, no passado foi proposto o Senhor
Ricardo Soavinski e a Senhora Silvana Canuto.
O Senhor Rômulo concluiu mencionando que o grupo que vai coordenar o projeto KFW
do ponto de vista político, é o mesmo pactuado com o serviço florestal, sendo assim a
DIPLAN ficará responsável pela operação financeira e dos meios e a DIMAN pela
coordenação técnica do projeto.
O Presidente Rômulo solicita que seja agendada uma reunião com os diretores que
serão o contra ponto com o serviço florestal. Ficando definido que os Projetos
Internacionais deverão retornar a pauta.
2. Resultado do processo seletivo para Regularização Fundiária e Consolidação
de Limites
O Senhor Clayton apresentou os resultados do processo seletivo para a Regularização
Fundiária e esclarece que dentre os quatro candidatos que se apresentaram, três
atenderam aos critérios. Após discussão foi decidido pela remoção das servidoras:
Luciana Nascimento Vianna e Mariella Butti de Freitas Guilherme, preenchendo assim,
as duas vagas disponibilizadas.
Para a Consolidação de Limites foram disponibilizadas também duas vagas, sendo que
duas candidatas atenderam aos critérios estabelecidos. Após discussões, o Comitê
manifestou posição favorável à remoção da servidora Iasmina Daniel Simões Oliveira
Freire. Quanto ao preenchimento da outra vaga, a decisão foi postergada para a

próxima reunião do Comitê, ao mesmo tempo haverá discussão entre as Diretorias em
busca de consenso e do melhor encaminhamento para o assunto.
O Senhor José Carlos sugeriu que seja efetuado levantamento dos servidores lotados
nas Unidades de Conservação do Distrito Federal. A sugestão foi apoiada pelo Senhor
Rômulo que solicita providências por parte do Senhor Coordenador Geral de Pessoas.
O Senhor Clayton resume o teor da discussão e esclarece que será aberto processo
seletivo para FLONA Amapá e REBIO Gurupi.
3. Mudança da sede administrativa do Parque Nacional Nascentes do Lago Jari
(DIPLAN)
O tema foi retirado de pauta, considerando a ausência da Diretora da DIPLAN (titular) e
do Diretor da DIMAN na reunião.
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O Senhor Gustavo esclarece que esteve em Natal/RN e vistoriou o imóvel doado pelo
SPU a ser reformado para sediar a Reserva Biológica do Atol das Rocas, ocasião em
que mostrou fotos que comprovam as condições precárias que se encontra o referido
imóvel.
Após discussões houve consenso no sentido de que a reforma não deveria ser
realizada, considerando as condições do prédio e os custos envolvidos. Foi
recomendada à DIPLAN a busca de outro imóvel. O Senhor Rômulo ratifica a decisão e
pede celeridade no processo e devolução do prédio ao SPU. Encerrando assim a
reunião.

