Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Memória de Reunião do Comitê Gestor do ICMBio
Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e doze, na sala de reuniões da Presidência
do ICMBio, às 10h, teve início a reunião do Comitê Gestor deste Instituto, com os
seguintes participantes: Silvana Canuto (Presidente Substituta e Diretora da Diretoria de
Planejamento, Administração e Logística), Marcelo Marcelino (Diretor da Diretoria de Pesquisa,
Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade), Pedro Menezes (Diretor da Diretoria de Criação
e Manejo de UCs), Daniel Penteado (Diretor Substituto da Diretoria de Ações Socioambientais
e Consolidação Territorial), Iolita Bampi (Chefe de Gabinete), Claudia Camurça (Chefe da
Divisão de Comunicação), Carlos Victor Bezerra (Procurador Chefe) e Paulo Carneiro (Diretor
Substituto Diretoria de Criação e Manejo de UCs e Coordenador Geral de Proteção).

Pauta:
1. Nivelamento de informações sobre assuntos da semana

Deliberações:

1. Nivelamento de informações sobre assuntos da semana
A Senhora Silvana Canuto iniciou falando sobre o levantamento que fez junto a Chefia
de Gabinete a respeito de pautas não esgotadas em reuniões anteriores, e sugeriu que
Diretorias se empenhem em resolver os assuntos ainda pendentes diretamente com
o Gabinete da Presidência, buscando atribuir às reuniões do Comitê um cunho mais
estratégico.
Os integrantes do Comitê iniciaram fazendo um nivelamento sobre as principais
reuniões agendadas para esta semana.
Em seguida, tendo o fórum o consenso de que o Instituto deve se dedicar a estreitar
a relação com o Ministério do Meio Ambiente, ficou acordado que o ICMBio convidará
o Senhor Roberto Brandão Cavalcanti, novo Secretário de Biodiversidade e Florestas
para uma apresentação sobre a missão do Instituto Chico Mendes. Na próxima semana
será providenciada uma apresentação com informações sobre a estrutura do ICMBio
e os pontos mais relevantes de cada Diretoria. Após preparação da apresentação, a
Chefia de Gabinete se encarregará de providenciar a agenda com o Secretário.

Em seguida, o Senhor Pedro Menezes socializou com os demais alguns
encaminhamentos propostos por parte da Senhora Ministra de Estado do Meio
Ambiente em reunião de boas vindas: a) necessidade de definição hierárquica,
elucidando as relações de vinculação e subordinação dos macroprocessos e unidades
descentralizadas do Instituto; b) alta prioridade ao tema regularização fundiária;
c) necessidade de definição de critérios para distribuição de cargos de Direção e
Assessoramento Superior-DAS, indicando que existem chefias de unidades de
conservação que devem ser modificadas; e d) solução da problemática da fauna
(sombreamento de atribuições).
A respeito das orientações emanadas pelo MMA, a Senhora Silvana Canuto respondeu
que alguns encaminhamentos já estão em curso, por exemplo, a questão da
hierarquização está em pauta de discussão com a NEXUCS. Está prevista, inclusive,
reunião para apresentação à Diretoria sobre proposta elaborada.
No que tange aos critérios para distribuição de DAS, informou que há um trabalho
iniciado com foco na complexidade/especificidade das unidades de conservação,
entretanto, a Senhora Presidente Substituta entende que devem ser acrescentados
critérios sobre perfil gerencial para ocupação dos cargos. Propôs, portanto, a
criação de um Grupo de Trabalho, coordenado pelo Senhor Pedro Menezes, com
a participação de representantes de todas as Diretorias, para complementação do
trabalho existente.
Informou que as nomeações, exonerações, dispensas e designações estão suspensas
também por orientação do Ministério e que as submeterá ao Gabinete da Ministra para
autorização quanto à publicação dos atos.
Dadas as discussões, os presentes aprovaram as sugestões de encaminhamento por
parte da Presidente Substituta.

