ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INTEGRAÇÃO DE APOIO AS RPPNs,
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2019
Aos onze 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 das atas da 2ª e 3ª Reunião; 2. Aprovação do regimento interno; 3. Oficina de
trabalho para construção do planejamento estratégico do Comitê; 4. Assuntos gerais. A
reunião foi aberta pelo Secretário Executivo do Comitê Salim Calil Salim Neto. Estiveram
presentes os seguintes membros: Marcela Medeiros/Suplente Juntos Ambiental; Sebastião
Alves/ACPN; Walder Mariano/ACPN; Salim Calil/SEAMA; Cap. Lorenzo Souza/BPMA; Mauricio
Nascimento/UFES; Assunta Salvador/ACPN. O membro Renata Bomfim/ACPN, justificou a
ausência na reunião. Havendo conferência de quórum, deu-se início à reunião. A secretaria
executiva coloca em medida de aprovação as Atas da 2ª e 3ª Reunião e os membros presentes
decidem por aprova-las. Posteriormente, os membros decidem por aprovar o Regimento
Interno do Comitê de Integração de Apoio às RPPN, tendo em vista que a revisão revisada em
plenária foi repassada para apreciação dos membros e não houve manifestação sobre o
Regimento Interno. Após inicia-se a discussão sobre o planejamento estratégico e o Sr. Walder
Mariano passa expor uma apresentação que explica as ferramentas para a realização do
planejamento estratégico de forma a estabelecer a visão, a missão, os objetivos, as metas e os
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. Para isto, o Sr. Sebastião Alves, presidente do Comitê, informa que será
compartilhado documento no Google Docs, contendo os devidos campos da matriz SWOT, de
modo que cada membro faça sua contribuição, possibilitando assim que esta matriz seja
definida e estruturada na próxima reunião. Como assuntos gerais, o presidente do Comitê
sugere a criação de um grupo no Whatsapp, que congregue todos os membros de acordo em
participar, com a finalidade de tratar de assuntos estritamente relacionados com os objetivos
do Comitê e que a administração e mediação deste grupo será realizada pelo próprio
presidente. Marcela Medeiros/Juntos Ambiental faz ressalvas quanto ao grupo e o Cap.
Lorenzo questiona e necessidade de criação do mesmo. Após discussão sobre o tema e as
devidas observações, decide-se pela criação do grupo no Whatsaapp, com aqueles membros
que se manifestarem estar de acordo em participar. Nada mais a ser tratado, às 17 horas, a
reunião se encerrou, ficando acordado que a próxima se realizará no início de fevereiro,
conforme regimento interno, caso haja necessidade convoca-se uma reunião extraordinária.
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