Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência

Memória de Reunião do Comitê Gestor de 11 de junho de 2014

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, na sala de reuniões da Presidência do
Instituto Chico Mendes, às 9 horas, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com
os seguintes participantes: Roberto Ricardo Vizentin (presidente), Anna Flavia de Senna Franco
(diretora da Diretoria de Planejamento, Administração e Logística - Diplan); Marcelo Marcelino
de Oliveira (diretor da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade –
Dibio); João Arnaldo Novaes Júnior (diretor da Diretoria de Ações Socioambientais e
Consolidação Territorial em Unidades de Conservação - Disat); Sérgio Brant Rocha (diretor da
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação - Diman); Pedro Eymard Camelo
Melo (chefe de Gabinete substituto); José Carlos Moreira Pereira (Auditor Chefe); João Freire
(supervisor de Comunicação Social); Paulo Sérgio Alfes de Campos (corregedor); Lilian Leticia
Mitiko Hangae (diretora substituta da Diman); Bruna de Vita (assessora técnica da Diman);
Andrea Marque (coordenadora geral da CGGP); Helena Araujo (coordenadora da CGGP) e
Adriane Correa de Souza (assessora da Diplan).
PAUTA:
Temas para deliberação
1. Comitê de Remoção: proposta de critérios e Regimento Interno;
2. Alteração da UAAF/RJ.
Apresentação para discussão
1. Entregas 2014: balanço ajustes e medidas para assegurar cumprimentos das metas;
2. Estratégia de Comunicação – DCOM: propostas estruturantes e de curto prazo;
3. Corregedoria.
Informes
1. Concurso Público;
2. Metas de Gratificação;
3. Regimento Interno.
DELIBERAÇÕES
Comitê de Remoção: proposta de critérios e Regimento Interno.
A coordenadora geral de Gestão de Pessoas, Andrea de Marque, fez uma breve explanação sobre
o Comitê de Remoção e em seguida passou a palavra para a coordenadora da CGGP, Helena
Araújo, que apresentou uma minuta de regimento interno do Comitê de Remoção e propostas de
critérios para remoção. Após debates e esclarecimentos, a minuta de regimento interno foi
aprovada com uma alteração no art. 6º, que passou a ter a seguinte redação: “As manifestações
do Comitê serão tomada pela maioria dos seus membros, registrando-se os dissensos”. Também
foi deliberado que, nas remoções de ofício, somente o presidente e diretores poderão abrir
diretamente os processos e que os coordenadores regionais solicitarão à Presidência a abertura
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dos mesmos, para tanto, será necessária a alteração da IN 01/2014. Ficou ainda pactuado que o
Comitê de Remoção analisará os processos de remoção a pedido com base em fatores de análise
a seguir:
1) Número de servidores na unidade de origem X Número de servidores na unidade de
destino;
2) Tempo de exercício na Unidade de origem, com ou sem cargo/função - Servidor deverá
ter no mínimo 1 ano de efetivo exercício na unidade atual, conforme IN 01/2014;
3) Grau de vulnerabilidade/dificuldade de lotação da Unidade de origem X Unidade de
destino (tabela de ranking das unidades por dificuldade de lotação - atualização com
CRs); e
4) Compatibilidade da experiência profissional com as necessidades da lotação de destino.
Alteração nas Unidades Avançadas de Administração Financeira do Rio de Janeiro.
A diretora da Diplan, Anna Flávia, relatou os entendimentos entre a Diretoria, as UAAFs
sediadas no estado do Rio de Janeiro e as unidades de conservação vinculadas à CR8,
apresentando uma proposta onde as UCs vinculadas à essa CR passariam a ser atendidas pela
UAAF/Rio de Janeiro e que a UAAF/Teresópolis atenderia à ACADEBIo, à Flona de Ipanema e
aos quatro Centros de Pesquisa e Conservação CEPNOR, CEPENE, CEPERG e CEPSUL,
ficando especializada em: (i) realizar estudos técnicos sobre contratos nacionais voltados para as
áreas de logística do Instituto, envolvendo obras ou serviços técnicos, especializados ou comuns,
com ou sem alocação de mão de obra, e aqueles relativos à engenharia; e (ii) gerir obras e
serviços de engenharia, de logística e contratos de abrangência nacional, a critério e sob a
orientação da Diplan. O Comitê Gestor aprovou a proposta no mérito e sugeriu à Diplan
submeter minuta à deliberação da Presidência.
APRESENTAÇÃO PARA DISCUSSÃO
Entregas 2014: balanço ajustes e medidas para assegurar cumprimentos das metas
O presidente, Roberto Vizentin, apresentou um quadro contendo as entregas do Instituto para o
ano de 2014 encaminhadas ao Ministério do Meio Ambiente e propôs uma leitura crítica sobre
esse material, principalmente com relação às metas da Diman, em função das mudanças na
Diretoria. Esclareceu ainda que irá se reunir com cada Diretoria para análise e avaliação
atualizada das metas e, posteriormente, caso necessário, uma nova pactuação no Comitê Gestor.
Estratégia de Comunicação – DCOM: propostas estruturantes e de curto prazo;
O supervisor da DCOM, João Freire, falou dos desafios da área de comunicação do ICMBio,
principalmente na construção de uma cultura institucional nessa área, destacando a importância
do envolvimento de todos os diretores e da Presidência nesse processo. Enfatizou a peculiaridade
deste ano por ter eleições e do cuidado que devemos ter com as publicações oficiais. Fez uma
breve explanação de alguns projetos que pretende implantar, como o grupo fechado no Facebook
para servidores do ICMBio. Finalizando, apresentou os resultados da cobertura temática da
Semana do Meio Ambiente, cujas publicações foram visualizadas por cerca de 900 mil pessoas,
no período de 2 a 9/6.
Corregedoria
O corregedor, Paulo Sérgio, fez uma explanação sobre as atividades da Corregedoria,
enfatizando as dificuldades em responder as demandas da área e da necessidade de estruturação
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da mesma. O Comitê Gestor deliberou da necessidade de reunião específica, em data a ser
oportunamente agendada.
INFORMES
Dos tópicos listados na pauta sobre informes, somente as metas de gratificação foi objeto da
reunião, sendo solicitado aos diretores da Disat e da Dibio, a apresentação de suas metas para
posterior envio ao MMA.
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