
 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DE APOIO AS RPPNs, 

REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 

Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 3ª Reunião 

Ordinária, conforme prévia convocação, com a finalidade de discutir e deliberar sobre a 

seguinte pauta: 1. Aprovação do regimento interno; 2. Planejamento Estratégico e Plano de 

Trabalho; 3. Assuntos gerais. A reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do Comitê Salim 

Calil Salim Neto. Estiveram presentes os seguintes membros: Fabiano Campos Grazziotti/IDAF; 

Marcela Medeiros/Suplente Juntos Ambiental; Sebastião Alves/ACPN, Luiz Bittencourt/ACPN; 

Renata Bomfim/ACPN; Walder Mariano/ACPN; Salim Calil/SEAMA; Jukia Araujo/Vice 

Governadoria; Gabriel Rezende/ICMBio. Os membros Clóvis Koehler/ACPN; Jovane 

Carvalho/ACPN; Cap. Lorenzo Souza/BPMA e Benildo Cunha/Polícia Civil, justificaram a 

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

executiva coloca em medida de aprovação a Ata da 2ª Reunião e os membros presentes 

decidem apreciá-la no momento da 4ª reunião, pois nem todos os participantes estão 

presentes e não houve manifestação acerca da Ata encaminhada. Posteriormente, os 

membros passam a analisar partes específicas do Decreto Estadual nº 3.384-R, de 20 de 

setembro de 2013, com apresentação do Sr. Sebastião Alves, que cria o Programa Estadual de 

Apoio e Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN e estabelece 

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

RPPN – CRPPN para estabelecimento de “ações por parte de cada uma das instâncias 

envolvidas”. Após a análise de partes do Decreto, fica acordado que o mesmo deve ser 

constantemente discutido e se necessário, revisado. Posteriormente, dá-se início à discussão 

do Planejamento estratégico e elaboração do Plano de Trabalho. O Sr. Salim Calil 

representante da SEAMA sugere que o Comitê seja estruturado em três eixos principais: 

Relações Institucionais, Operacional e Conformidade Legal, sendo esses eixos norteados por 

assuntos relevantes que afetam a gestão e a operacionalização das RPPN’s no Espírito Santo. O 

membro sugere que na próxima reunião a ACPN traga os assuntos pertinentes às RPPN’s de 

modo a classifica-los dentro de cada eixo proposto. O membro da ACPN, Sr. Walder Mariano, 

passa expor uma apresentação que subsidiará a realização do planejamento estratégico de 

forma a estabelecer a visão, a missão, os objetivos, as metas e os valores do Comitê. Para isto, 

o Sr. Walder sugere que os demais membros tragam para a próxima reunião as sugestões de 

visão, missão, objetivos e valores do Comitê. O Sr. Walder explana sobre a matriz SWOT e 

solicita que se faça um exercício para que seja identificada as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças que incidem ao Comitê. Os demais membros concordam com 

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

próxima reunião a discussão e organização para o referido planejamento estratégico e 

elaboração do Plano de Trabalho. Nada mais a ser tratado, às 17 horas, a reunião se encerrou, 

ficando acordado que a próxima se realizará no mês de dezembro de 2019. 
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