1ª Reunião
Extraordinária do Comitê
Estadual Estratégico PCI
Gabinete de Assuntos Estratégicos

Pauta

Reunião do Comitê Estadual Estratégico PCI - CEEPCI

1.
2.
3.
4.
5.

Abertura e aprovação da Ata da reunião do CEEPCI do dia 05.07.16;
Aprovação do Regimento Interno do Comitê;
Apresentação e votação de novos membros do CEEPCI;
Eleição do secretário executivo;
Informes gerais e encerramento.
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1. Abertura e
aprovação da Ata da
reunião do CEEPCI do
dia 05.07.16

Encaminhamentos CEEPCI

E-mail 22 de Julho indicação de titular e suplente de cada entidade:
• 7 faltantes ou incompletos
E-mail 26/07:
• Ata da 2ª reunião ordinária do CEEPCI e prazo para contribuições
(05 de Agosto);
• Apresentações realizadas;
• Projeto de estruturação da secretaria executiva;
• Procedimentos para entrada de novos membros até 16 de Agosto;
• Termo de referência para contratação de consultoria especializada e
prazo para contribuições (05 de Agosto);
• Regimento interno e prazo para contribuições (05 de Agosto);
• Processo de candidatura e eleição do secretário executivo até 16 de
Agosto.
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2. Aprovação do
Regimento Interno do
Comitê

Histórico de elaboração do Regimento Interno

•

05 de Julho: criação de grupo com um representante de cada bloco
para avaliar o texto do Regimento Interno e encaminhar para o GAE
até 12 de Julho.

•

15 de Julho: retorno do Regimento Interno ao GAE.

•

26 de Julho: disponibilização para todos os membros do CEEPCI com
prazo de até 05 de Agosto para contribuições.

•

22 de Agosto: aprovação do Regimento Interno do CEEPCI.
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3. Apresentação e
votação de novos
membros do CEEPCI

Votação de novos membros

Bloco de Organizações Não Governamentais:
• The Nature Conservancy – TNC
• Word Resources Institute – WRI Brasil

Bloco Privado
• Pecuária Sustentável da Amazônia – PECSA
• Grupo Roncador

Bloco do Governo
• Instituto Mato-grossense da Carne – IMAC
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Bloco de das Entidades Representativas:
• Associação dos Produtores de Soja do Estado
de Mato Grosso – APROSOJA
• Associação dos Aquicultores do Estado de
Mato Grosso – AQUAMAT
• Associação dos Produtores de Feijão, Trigo e
Irrigantes do Estado de Mato Grosso –
APROFIR
• Associação dos Reflorestadores de Mato
Grosso - AREFLORESTA

4. Eleição do
secretário executivo

Perfil desejado
•
•

•
•
•
•
•
•
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Ter completado curso de graduação com um mínimo de 5 anos de experiência em gerenciamento
sênior;
Demonstrar conhecimento e experiência nas áreas de interesse da Estratégia: Produzir, Conservar e
Incluir, particularmente: produção, economia sustentável, mecanismos financeiros nacionais e
internacionais, conservação de florestas e de meio ambiente, desmatamento e política de inclusão
social;
Ter habilidades para a mediação de conflitos e ter capacidade para desenvolver trabalho em equipe;
Apresentar uma rede de relacionamentos que auxilie a criação de parcerias e captação de recursos
para a Estratégia;
Ser proativo e inovador;
Buscar sinergias entre os membros do CEEPCI e futuros parceiros;
Apresentar um alto nível de habilidades interpessoais, sendo necessário fazer apresentações formais
e persuasivas a diversos grupos;
Ter capacidade de facilitar a integração da PCI com setor privado, ONGs e atores chave, através de
ferramentas/habilidades de comunicação e atividades de articulação política;

Perfil desejado
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Ser um defensor da PCI, de seus serviços e participantes perante os setores público e privado;
Ouvir as demandas de produtores, comunidades indígenas e tradicionais, prefeituras, ONGs,
empresas, parceiros, doadores e a comunidade em geral, para melhorar os serviços e cumprimento
das metas da Estratégia;
Promover a divulgação da Estratégia PCI e garantir que a comunidade/sociedade tenha conhecimento
das ações executadas;
Transformar metas complexas em atividades factíveis;
Antecipar e resolver problemas, bem como aproveitar oportunidades;
Apresentar conhecimento sobre administração e gerenciamento, particularmente na integração e
coordenação de diversas áreas de gerenciamento;
Apresentar conhecimento geral sobre desenvolvimento de fundos e captação de recursos;
Lidar com a diversidade de atores da Estratégia PCI, respeitando suas crenças, valores e culturas,
buscando a sinergia entre os mesmos;
Demonstrar habilidade em construir propostas de valor para a Estratégia PCI, buscando engajar
empresas do setor privado, e investidores com os diversos atores;

Job description
I – organizar a pauta e convite das reuniões da Estratégia PCI;
II – preparar e publicar a ata das reuniões e minutas de resoluções;
III – implementar sistema de monitoramento das metas e mecanismos
de transparência da Estratégia PCI;
IV – produzir e divulgar informações sobre a Estratégia: Produzir,
Conservar e Incluir;
V - operacionalizar o sistema de governança da Estratégia: Produzir,
Conservar e Incluir;
VI – promover o estabelecimento de parcerias;
VII - - promover sinergia entre os membros do Comitê e parceiros
VIII – apoiar a captação de recursos financeiros;
IX – auxiliar na integração entre os eixos temáticos;
X – elaborar e apresentar o relatório de atividades anual periódico para
avaliação dos membros do CEEPCI;
XI – organizar eventos para a divulgação dos resultados da Estratégia:
Produzir, Conservar e Incluir;
XII – realizar tarefas indicadas pela coordenação geral da Estratégia PCI.
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Candidatos ao cargo de secretário executivo

Fernando de Mesquita Sampaio
Formação em Engenharia Agronômica
Ivens Teixeira Domingos
Formação em Medicina Veterinária
Andrea Aguiar Azevedo:
Formação em Biologia

Marcel Viergerver
Formação em Geografia Humana
Luciane Copetti
Formação em Administração de Empresas
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Apresentação dos candidatos e votação

•

Breve apresentação – 5 minutos

•

Abertura para as perguntas – 10 minutos

• Debate interno de cada bloco – 10 minutos
Designar um representante para cada bloco

•

Votação

•

Palavra do secretário executivo – 5 minutos
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5. Informes gerais e
encerramento

