Ata de Reunião do Comitê Estadual da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir
Reunião PCI
1. Abertura e aprovação da Ata da reunião do CEEPCI do dia 05.07.16;
2. Aprovação do Regimento Interno do Comitê;
Pauta:
3. Apresentação e votação de novos membros do CEEPCI;
4. Eleição do secretário executivo;
5. Informes gerais e encerramento.
Local:

Sala Garcia Neto – Palácio Paiaguás - CPA

Data:

22/08/2016

Coordenador:

Suelme Evangelista Fernandes – Secretário de Estado de Agricultura Familiar e
Regularização Fundiária

Início:

14h30

Término:

MEMBROS DA CEEPCI
Nome

Instituição

Gustavo de Oliveira

SEPLAN

Suelme Fernandes

SEAF

Leonardo V. dos Santos

SEAF

Alexandre Possebon

SEDEC

Ricardo Tomczyk

SEDEC

André Baby

SEMA

Valdinei Bento dos Santos

CIPEM

Rodrigo Junqueira

ISA

Alice Thuault

ICV

Ricardo Arioli Silva

FAMATO

Lucélia Levi

FAMATO

Oswaldo Carvalho Junior

EII

João Shimada

EII

Juliana de Lavor Lopes

AMAGGI

Arnaldo Carneiro Filho

AGROICONE

Patrícia Lemos

GDR

Andrea Azevedo

IPAM

Cecília Simões

IPAM

Daniela Mariuzzo

IDH

17h00

Maria Fernanda Correa da Costa

MPE

Luciano de Souza Vacari

IMAC

Gina Timotheo

TNC

Aurélio Padovezi

WRI

Laurent Micol

PECSA

Caio Penido Dalla Vecchia

Grupo Roncador

Elson Vicente Pozzobon

APROSOJA

Jules Roberto Ignácio da Silva Bortoli

AQUAMAT

Fausto H. Takizawa

AREFLORESTA

Ademir Gardin

APROFIR

José João Bernardes

ACRIMAT
Observadores da Reunião

Augusto Zanata

APROSOJA

Manoela Padoan S. Fróes

GAE

Nayara Takahara

GAE

Ana Lídia Kuntz Ferreira

GAE

Elaine Corsini

GAE

Daniela Torezzan

ICV

Luciane Copetti

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Vania Costa

FAMATO

Francisco de Sales

ACRIMAT

Nelson Piccoli

FAMATO/APROSOJA

João Paulo Fortunato

MT-Fomento

Daniel Nepstad

EII

Relatos
Suelme Evangelista O Secretário Suelme Evangelista iniciou a reunião dizendo que seria o
(SEAF)
responsável por sua condução em função da ausência do secretário interino
Vinícius Saragiotto (GAE) que teve que realizar uma viagem de urgência por
motivo de falecimento de uma pessoa. Na sequência apresentou a pauta da
reunião aos presentes, questionando sobre a concordância de todos. Foi
esclarecido que os documentos encaminhados por e-mail em 26 de julho de
2016 tinha prazo para envio de sugestões até 05 de agosto de 2016, e que
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apenas uma sugestão foi enviada pela srª Ana Luiza Peterlini (MPE), que
ofereceu sugestão sobre o Regimento Interno do CEEPCI.
Não havendo objeções, foi colocado para apreciação a ata de reunião do dia 05
de julho de 2016 e decidido por sua aprovação.
Seguindo a pauta, foi iniciada a apreciação da minuta do Regimento Interno
com sugestões propostas pela coordenação da estratégia PCI e do MPE, sendo
decididas as seguintes alterações:
- Foi a provada a alteração da denominação de “Secretaria Executiva” por
“Diretoria Executiva”, nos seguintes itens: incisos XII, XIII e XIV do art. 2º; inciso
III do art. 4º; seção III; artigos 9º, 10 e 11 e parágrafo único do art. 19. Foi
destacado na reunião que esta mudança no Regimento Interno depende de
alteração do Decreto nº 368, de 31 de março de 2016;
- Quanto à sugestão do MPE de alteração do art.5º, onde foi proposta a
substituição do GAE pela SEPLAN, foi esclarecido pelo secretário Gustavo de
Oliveira (SEPLAN) que esta alteração depende da reforma administrativa, que
ainda não foi aprovada, devendo o GAE permanecer na coordenação da
Estratégia PCI;
- Sobre o questionamento do MPE da ausência de um dispositivo que esclarece
sobre o desligamento do Diretor Executivo, foi decidido redigir um dispositivo
que atribua ao Comitê a possibilidade de destituir o Diretor Executivo, e que
este, deveria constar como uma das atribuições da CEEPCI;
- Foi aprovada a inclusão das palavras “participar e manifestar” no parágrafo
1º do art. 15;
- Foi aprovado a substituição da palavra “Manifestação” por “Moção” no
parágrafo 3º e no caput do art. 17; sendo aprovado também o seguinte texto
do parágrafo 2º do art 17: “§2º As Moções terão por objetivo a manifestação
relevante deliberada pelo Comitê sobre determinado tema ou assunto que
interfere direta ou indiretamente na implementação da Estratégia: Produzir,
Conservar e Incluir”;
- Por indicação da Coordenação Geral da PCI foi decidido a definição de mais
um critério para a inclusão de novos membros, que era a necessidade de
indicação por um dos membros do comitê, também foi sugerida a exclusão da
palavra “ordinária” do inciso III do art. 18;
Sendo aprovado o Regimento Interno do CEEPCI.
Ricardo Arioli
(FAMATO)

Sugeriu que a Coordenação do Comitê da Estratégia PCI deveria ser da SEDEC.

Ricardo Tomczyk

Esclareceu que a SEDEC não tem interesse em coordenar o comitê, pois já

(SEDEC)
Gustavo Oliveira
(SEPLAN)
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coordena o eixo produzir.
Lembrou que o comitê estava decidindo sobre seu regimento interno, mas que
era necessário lembrar que o comitê foi instituído por um decreto, e que a
estratégia era do governo e ele é quem define sua coordenação.

Suelme Evangelista O secretário Suelme após a aprovação do Regimento Interno deu início a
(SEAF)
apresentação das instituições que formalizaram sua solicitação de inclusão no
CEEPCI até o prazo do dia 16 de agosto de 2016, contendo as informações
solicitadas para tal.
Alexandre Possebon Sugeriu que todos os interessados em fazer parte do Comitê, mesmo os que
(SEDEC)
não tinham apresentado solicitação formalizada ao GAE, tivesse sua solicitação
de inclusão votada pelo Comitê.
Suelme Evangelista Esclareceu que todos os membros receberam informações claras do processo
(SEAF)
de inclusão de novas entidades, que deveriam ser repassadas aos interessados,
e que as regras deveriam ser cumpridas, o que não inviabilizaria a inclusão de
novas entidades em uma próxima reunião. Após solicitou que as 10 entidades
que pleiteavam sua inclusão no comitê, fizessem sua apresentação na ordem
dos blocos.
Representantes da:
TNC, WRI,
APROSOJA,
AQUAMAT,
APROFIR, ACRIMAT,
AREFLORESTA,
Grupo Roncador,
PECSA e IMAC

Cada um dos representantes se apresentou dizendo nome e cargo, bem como
destacou os trabalhos que as instituições realizam no Estado de Mato Grosso e
como cada uma delas podem auxiliar na implementação da Estratégia:
Produzir, Conservar e Incluir.

Alexandre Possebon Questionou que o IMAC não deveria ser incluído no bloco do governo, pois ele
(SEDEC)
é um serviço social autônomo.
Maria Fernanda
(MPE)

Menciona que a figura jurídica do IMAC não se enquadraria em nenhum dos
blocos do comitê, pois é uma figura jurídica diferente dos demais.

Suelme Evangelista Estabelece que a coordenação geral da PCI fará a checagem do bloco em que o
(SEAF)
IMAC será enquadrado, mas que o mesmo foi criado por lei e tem orçamento
público. Na sequência foi feita a aprovação da inclusão dos novos membros do
CEEPCI por consenso.
Suelme Evangelista Na sequência foi dado início a eleição do Diretor Executivo, sendo apresentado
(SEAF)
nome, formação profissional e foto dos cinco candidatos que se inscreveram:
Andrea Azevedo, Luciane Copetti, Fernando Sampaio, Yves Domingos e Marcel
Viergever, sendo que apenas as duas primeiras candidatas estavam presentes.
Assim foi estabelecido o prazo de 5 minutos para a fala de cada uma das
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candidatas.
Andrea Azevedo
(Candidata)

Esclareceu os motivos que a levaram a se candidatar para o cargo de Diretora
Executiva da Estratégia PCI, mencionou sua experiência profissional e como
poderia contribuir nos três eixos da estratégia.

Luciane Copetti
(Candidata)

Falou sobre sua experiência profissional e do interesse em participar da
implementação da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir.

Suelme Evangelista Após a fala das candidatas foi aberto o prazo de 10 minutos para
questionamentos e dúvidas dos membros, quando foi solicitado por um novo
(SEAF)
membro do comitê a leitura das cartas de apresentação dos outros três
candidatos.
Rodrigo Junqueira
(ISA)

Efetuou a leitura da carta de apresentação dos candidatos: Fernando Sampaio,
Yvens Domingos e Marcel Viergever.

Suelme Evangelista Esclareceu como seria realizada a votação, e para tal solicitou a saída das
candidatas da sala, e estabeleceu que os blocos teriam 10 minutos para
(SEAF)
discutir entre seus membros e escolher um porta voz para manifestar a
decisão do bloco.
Suelme Evangelista Após o prazo dos 10 minutos foi dado início a manifestação dos votos com a
presença das candidatas, na seguinte ordem:
(SEAF)
- Bloco das Entidades Socioambientais: Rodrigo Junqueira (ISA) manifestou o
voto do bloco para Andrea Azevedo;
- Bloco das Entidades Representativas: Ricardo Arioli (FAMATO) manifestou o
voto do bloco para Fernando Sampaio;
- Bloco Privado: Juliana Lopes (AMAGGI) manifestou o voto do bloco para
Fernando Sampaio;
- Bloco do Governo: Ricardo Tomczyk (SEDEC) manifestou o voto do bloco para
Fernando Sampaio.
Suelme Evangelista Declarou eleito o candidato Fernando Sampaio com 5 votos a 1 para Andrea
Azevedo. Agradeceu o interesse dos candidatos em contribuir com o governo
(SEAF)
na implementação da Estratégia: Produzir, Conservar e Incluir.
Andrea Azevedo
(candidata)

Agradeceu a oportunidade e se disponibilizou para continuar contribuindo na
Estratégia PCI.

Luciane Copetti
(candidata)

Agradeceu também a oportunidade e se colocou a disposição para contribuir.

Suelme Evangelista Deu início ao último ponto de pauta, os informes e encaminhamentos,
sugerindo a próxima reunião do comitê para o dia 31 de outubro de 2016,
(SEAF)
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sendo aprovada a data.
Passou a palavra para Patrícia Lemos (GDR) para falar sobre reunião de
prefeitos com o governador.
Patrícia Lemos
(GDR)

Mencionou que 16 prefeitos dos consórcios Portal da Amazônia e Portal Teles
Pires que participam do Programa Mato-grossense dos Municípios
Sustentáveis – PMS tiveram reunidos com o governador no dia 13 de julho de
2016 para demonstrar que o PMS já está contribuindo com a Estratégia:
Produzir, Conservar e Incluir e para entender como estas duas iniciativas do
governo do estado se integram.

Suelme Fernandes
(SEAF)

Após a fala da Patrícia Lemos (GDR), propôs que fosse criado um Grupo de
Trabalho – GT para: estabelecer a forma de integração entre a Estratégia PCI,
PMS, REDD+ e outros; definição de metas para as comunidades indígenas e
populações tradicionais, com participação de seus representantes e definição
de metas para o Eixo Incluir relativas ao Projeto PAGE.
Assim solicitou a manifestação dos membros para participarem do GT
proposto. Manifestaram interesse em participar do GT: IPAM, ICV, FAMATO,
GDR, EII, SEMA, Grupo Roncador, GAE e APROSOJA, ficando o grupo criado
com tais membros.

André Baby

Convidou a todos para participarem do Workshop do Eixo Conservar a ser
realizado no dia 23 de agosto de 2016 no Hotel Delmond das 8h30 às 18h00.

(SEMA)

Alexandre Possebon Convidou os membros para participarem de evento: Diálogos sobre Pecuária
(SEDEC)
Sustentável do Grupo Carrefour a ser realizado no dia 25 de agosto de 2016 no
Auditório Ponce de Arruda das 9h00 às 13h30.
Laurent Micol
(PECSA)

Suelme Fernandes
(SEAF)

Informou a todos que a MCDonald fez um anúncio que voltará a comprar carne
sustentável produzida na Amazônia, de fazendas onde o Programa Novo
Campo foi implementado, isso indica um sinal positivo para a carne produzida
em Mato Grosso, onde a intensificação da pecuária está sendo implementada
aliada a boas práticas agropecuárias, a recuperação das APPs e redução das
emissões de gases de efeito estufa.
Encerrou a reunião agradecendo a presença de todos.

Encerramento
Encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue via e-mail aos participantes para análise e
validação. Elaine Corsini, 30/08/2016.

