
 

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DE APOIO AS RPPNs, 

REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2019 

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2019, às 14h, no Auditório Maria Emília, na sede do 

IEMA, localizado Na BR 262, Km 0, Bairro Jardim América, Município de Cariacica, Estado do 

Espírito Santo, reuniu-se o Comitê de Integração de Apoio às RPPNs para a 2ª Reunião Ordinária, 

conforme prévia convocação, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: 1. 

Discussão da proposta de regimento interno; 2. Definição do calendário de reuniões; 3. Assuntos 

gerais. A reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do Comitê Salim Calil Salim Neto. 

Estiveram presentes os seguintes membros: Fabrício Zanzarini/Suplente IDAF; Marcela 

Medeiros/Suplente Juntos Ambiental; Benildo Cunha/Suplente Polícia Civil; Sebastião 

Alves/ACPN, Luiz Bittencourt/ACPN; Renata Bonfim/ACPN; Walder Mariano/ACPN; Salim 

Calil/SEAMA. Os membros Clóvis Koehler/ACPN e Cap. Lorenzo Souza/BPMA justificaram a 

ausência na reunião. Havendo conferência de quórum, deu-se início à reunião. A secretaria 

executiva do Comitê lembrou da necessidade de indicação, por parte da ACPN, de nome para 

ocupar a presidência do Comitê, conforme art. 2º da Portaria nº 028-R de 13 dezembro de 2018. 

Ato contínuo, a ACPN indica o membro Sr. Sebastião Francisco Alves, para ocupar a presidência 

do Comitê de Integração de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural. O Sr. 

Sebastião Alves enfatiza que o objetivo maior do Comitê é colocar em prática o que já está 

estipulado no Decreto Estadual nº 3.384-R, de 20 de setembro de 2013, que cria o Programa 

Estadual de Apoio e Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural - RPPN, estabelece 

procedimentos para o incentivo, reconhecimento e consolidação das RPPNs e cria a Câmara de 

RPPN - CRPPN. Após foi dado início à discussão da minuta de regimento interno, previamente 

encaminhada, na qual foi revisada pelos membros presentes e devidamente aprovada. 

Posteriormente, foi discutido a periocidade de reuniões. O membro da ACPN, Renata Bonfim, 

pontuou a necessidade de neste começo se intensificar as reuniões até que o plano de trabalho 

esteja elaborado. Ficou acordado que a cada 2 meses o Comitê fará sua reunião ordinária e 

havendo necessidade convoca-se reuniões extraordinárias. O membro da ACPN, Sr. Walder 

Mariano, pontua a importância do Comitê no sentido de estreitar o relacionamento 

institucional, a necessidade de promover atividades internas como: mapas de 

georreferenciamento das RPPN’s existentes no Estado, material de divulgação das RPPN’s, 

dentre outras. O membro continua pontuando a necessidade de se fornecer assessoria para 

agregação de novas áreas para criação de RPPN e desenvolver estratégias para relacionamento 

institucional regionalizado. O Sr. Walder Mariano propõe que antes de se elaborar o Plano de 

trabalho do Comitê, é importante fazer um planejamento estratégico, de forma a estabelecer a 

visão, a missão, os objetivos, as metas e os valores do Comitê. Os demais membros concordam 

com esta necessidade de se fazer primeiro o planejamento estratégico e propõem a se iniciar na 

próxima reunião a discussão e organização para o referido planejamento estratégico. Nada mais 

a ser tratado, às 17 horas, a reunião se encerrou, ficando acordado que a próxima se realizará 

no mês de outubro de 2019. 
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