Ministério do Meio Ambiente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
Gabinete da Presidência
Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, na sala de reuniões da
Presidência do ICMBio, às 10h, 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), Marcelo
Marcelino (Diretor da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP),Tânia
Souza e Juliana Sperling (Assessoria da Presidência), Daniel Otaviano (PFE),
Sandra Genari (Coordenadora da ASCOM), Pedro Eymard (Chefe de
Gabinete) e Gustavo Costa Rodrigues (CGPLAN).
Pauta:
1. Apresentação de plano de comunicação do ICMBio;
2. Proposta de distribuição de Recursos de Investimento; e
3. Informes

1. Apresentação de plano de comunicação do ICMBio
A Coordenadora da Ascom, Sandra Genari, fez a apresentação de um
documento-base com vistas à elaboração do Plano de Comunicação do
ICMBio.
Após discussões e sugestões da Mesa Diretora, ficou deliberado o seguinte:


O documento-base apresentado ao colegiado será disponibilizado para
críticas e sugestões dos Coordenadores Regionais e Gerentes
Executivos (Coordenadores Gerais), visando às contribuições que
nortearão o Plano de Comunicação definitivo;



Acordou-se que, após a análise e as contribuições acima referidas o
documento servirá de embasamento para a realização de um workshop
com vista ao alinhamento dos interesses da Instituição em conformidade
com as propostas da Ascom, e assim chegar à elaboração do Plano de
Comunicação do ICMBio; e



Acertou-se, ainda, que na próxima reunião de Diretoria, terça-feira,
09.02.2010, a Coordenadora da Ascom, Sandra Genari, apresentará um
cronograma das ações prioritárias retiradas do documento apresentado
da reunião de hoje, para serem implementadas já em 2010.

3. Informes
O Presidente do ICMBio, Rômulo Mello, informou do despacho com o Senhor
Ministro do Meio Ambiente-MMA, Carlos Minc, em 03.02.2010. Informou, ainda,
que irá propor uma agenda de participações do MMA em assuntos de
interesses do ICMBio.
2. Proposta de distribuição de Recursos de Investimento
(Item retirado de pauta)

