
Cairo Tavares é um servidor da Liderança do PROS na Câmara dos 
Deputados, qualificado academicamente e profissionalmente – é 
Cientista Político e mestrando em Administração Pública. O partido dá 
liberdade institucional para sua bancada e respeita seu respectivo 
posicionamento.
Inclusive iniciamos (o partido) diálogo institucional paras as eleições 
2018 com os presidenciáveis em quatro premissas:

1) Inovação: potencializar, fomentar e direcionar.
2) Reforma Tributária: mudança estrutural para gerar mais investimento 
sem aumentar o gasto do Estado brasileiro.
3) Energias renováveis, Sustentabilidade e Meio Ambiente.
4) Segurança Pública: compromisso com o resgate da sensação de 
segurança na sociedade

Caso a ida do Cairo seja concretizada, a prioridade como partido será 
orientar para a defesa ambiental e a gestão responsável usando 
tecnologia e novas oportunidades, como envolver a sociedade e seu 
universo de voluntários nessa causa tão nobre e essencial para a 
humanidade.
Além disso, a ética é uma prioridade para a ocupação de espaços para 
os filiados. Ao menos, orientações não faltam nesse sentido.  Se a 
nomeação de fato ocorrer, o objetivo é que se realize uma gestão 
usando novas tecnologias para proteger a fauna e a flora envolvendo 
todos os estados e suas oportunidades de turismo e proteção.
O foco será a conservação e a implantação de novas ações de 
proteção ambiental, com novas formas, como exemplo de monitorar 
com transparência.
Chamar a sociedade para sugerir e depois executar programas de 
pesquisa envolvendo universidades criando uma rede de proteção, 
preservação e conservação da biodiversidade.
 
Para título de conhecimento, um texto que os colegas de mestrado 
dele fizerem:
A proteção do patrimônio natural e o desenvolvimento socioambiental 
do Brasil requer capacidade gerencial e poder de articulação social e 
política. Neste sentido, a escolha de um gestor público para a 



presidência do Instituto Chico Mendes sinaliza a busca de um trabalho 
dinâmico e moderno.
Cairo Tavares traz para o ICMbio a possibilidade concreta de equilibrar 
qualificação técnica-gerencial com um lastro político capaz de colocar 
os seus projetos e ações na pauta das prioridades de governo.
Cairo Tavares acumula uma relevante trajetória e experiências 
profissionais que incluem a participação no Plano de Governo de 
candidatura à Presidência da República, participação de movimentos 
contra retrocessos na questão ambiental como o Código Florestal, em 
2012.
Tavares tem uma ligação direta com os temas da sustentabilidade e 
participação relevante na articulação de um seminário sobre o 
Crescimento das Energias Renováveis, por meio da Câmara dos 
Deputados, que congregou entidades, associações, técnicos, 
especialista e parlamentares sensíveis ao tema de todo país.
Cientista Político graduado pelo Centro Universitário do Distrito Federal 
(UDF) e Mestrando em Administração Pública e Gestão Governamental 
no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), Cairo desempenha o 
cargo de Assessor Legislativo na Câmara dos Deputados e é o 
responsável por acompanhar projetos relacionados ao meio ambiente. 
Ele também auxiliou a Fundação da Ordem Social na construção de um 
projeto de agricultura sustentável.
O domínio de instrumentos gerenciais capazes de promover a 
eficiência de uma instituição no pleno atendimento de sua missão com 
o País, é um dos fatores mais relevantes para a Administração Pública.
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