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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h30min, teve início a reunião de Diretoria deste Instituto,
com os seguintes participantes: Rômulo Mello (Presidente), Silvana Canuto (Diretora
da DIPLAN), Paulo Maier (Diretor da DIUSP), Fernando Dal’Ava (Diretor Substituto da
DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete),
Cláudia Camurça (Coordenadora da ASCOM), Flavio Baran (Coordenador de
Planejamento), Daniel Otaviano (PFE), Gustavo Rodrigues (Coordenador Geral da
CGPLAN) e Bruna Tonani (Coordenadora de Planejamento Substituta)
Pauta:
1 – Preparatória para o Planejamento Estratégico.
Deliberações:
1- Preparatória para o Planejamento Estratégico.
A Senhora Diretora da DIPLAN, Silvana Canuto, juntamente com o Coordenador de
Planejamento, Flávio Baran, apresentaram a modelagem do Planejamento Estratégico
do ICMBio, elaborado pela empresa de consultoria Nexucs, o qual será apresentado e
discutido na oficina de trabalho a ser realizada nos dias de 07 e 08 de fevereiro/2011
com os dirigentes do ICMBio.
Foi discutido e acordado o modelo de apresentação que será exibida para o Secretário
Executivo do MMA, Francisco Gaetani e o Secretário de Biodiversidade e Florestas,
Bráulio Souza Dias, que participarão da reunião, como convidados, no dia 07 de
fevereiro de 2011, das 14h30min às 16h.
Havida a apresentação e ouvidas as sugestões do Conselho Diretor, ficou acordado o
que se segue:
Segunda-feira/manhã:
a) Segunda-feira pela manhã, os consultores da Nexucs farão contextualização a
partir da CR 08; e
b) Discutirão sobre o Mapa Estratégico de Curto Prazo do Instituto.
Segunda-feira/tarde
c) A partir das 14h30min até às 16h, serão recebidos os senhores Francisco
Gaetani e Braulio de Souza Dias, para apresentação do Planejamento
Estratégico do ICMBio;
d) As 16h serão apresentados os dados do RAPPAM; e

e) Repactuação da metodologia de trabalho .

Terça-feira/ manhã
f) Reunião com os coordenadores de macroprocessos informando métodos, em
seguida, o Coordenador Geral de Planejamento, Gustavo, juntamente com um
consultor da Nexucs e os coordenadores dos macroprocessos se reunirão para
trabalharem o mapa a partir do que foi discutido na reunião de segunda-feira.
Terça-feira/tarde
g) Papel das Crs; e
h) Resultados Estratégicos
Informes
O Senhor Presidente Rômulo Mello, informou que doravante a reunião de Coordenação
no Ministério do Meio Ambiente será realizada todas as terças-feiras às 10h30mim, e
que por essa razão, a reunião do Colegiado do ICMBio, passará a ser realizada às 15h,
a partir do dia 15 de fevereiro de 2011.

