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

Ata de Reunião de Diretoria do ICMBio
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e onze, 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), Osnil Nepomuceno (Diretor Substituto da DIUSP), Marcelo Marcelino (Diretor
da DIBIO), Ricardo Soavinski (Diretor da DIREP), Pedro Eymard (Chefe de Gabinete),
Tänia Souza (Assessoria da Presidência), Cláudia Camurça (Coordenadora da
ASCOM), Sandra Tavares (Coordenadora Substituta - ASCOM), Thiago Mello
(ASCOM), Daniel Lemos ( Web Designer – CTIS), Uilson Azevedo (Gestor de Projetos
CTIS) Raquel Cardoso Consultora (CTIS) e Daniel Otaviano (PFE).
Pauta:
1 - Apresentação do protótipo do Portal do ICMBio
2 - GT DAS
3 - Informes
Deliberações:
1 - Apresentação do protótipo do Portal do ICMBio
As Senhoras Coordenadoras da ASCOM, Cláudia Camurça e Sandra Tavares, titular e
substituta, respectivamente, em parceria com a equipe da CTIS, Daniel Lemos, Uilson
Azevedo e Raquel Cardoso, apresentaram protótipo do portal do Instituto Chico
Mendes.
Havida a apresentação e ouvidas as sugestões do Conselho Diretor, ficou acordado
que serão feitos alguns ajustes necessário ao conteúdo apresentado, bem como
inserções de determinados links e após essas atualizações, o referido protótipo voltará
à mesa para nova apresentação e encaminhamentos.
A senhora Cláudia Camurça apresentou ainda o cronograma para entrega e
disponibilização desse trabalho, com data prevista para 28 de fevereiro de 2011. Por
esta razão, as Diretorias deverão entregar seus conteúdos até 11 de fevereiro de 2011
de forma clara, concisa e objetiva para que a ASCOM formate e disponibilize na data
aprazada.

Ficou decido que haverá reuniões com os Coordenadores Gerais, Diretores e ASCOM,
ficando responsável por esse encaminhamento a Coordenadora da ASCOM, Cláudia
Camurça.
2. GT - DAS
Tendo em vista o adiantado da hora, o Senhor Chefe de Gabinete, Pedro Eymard,
encaminhará para o e-mail de todos os Diretores, arquivo contendo o matérial que seria
discutido nesta reunião, para que após conhecimento e formulação de sugestão, esse
assunto retorne na próxima reunião de Diretoria, dia 01 de fevereiro de 2011, para
deliberação.

