RELATO REUNIÃO REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2009
Presentes: Maria Dalce, Elizabete Lino, Cristina Chiodi, Ligia Vial (Amda), Pedro
Carvalho e Carlúcio Guimarães (Gerdau), José Otávio Franco (ArcelorMittal), Paulo
Dimas Menezes (Fórum Florestal Sul da Bahia), Gisela Hermann (Valor Natural), Luiz
Paulo Pinto (CI), Alice Lorentz (Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri),
Antonio Trarcizo de Andrade e Silva (Plantar).

Pauta:

1 - Apresentação do Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia, pelo arquiteto Paulo
Dimas, secretário executivo do mesmo.
Esse fórum é o mais adiantado do país, já tendo programas de ação definidos,
orçamento, etc.. A secretaria executiva é constituída pelo Paulo (que dedica 20 horas
semanais) e outro profissional. Apresentação anexa.
2.

Comissão Coordenadora do Fórum de Minas

Ratificados os seguintes nomes:
Empresas: Arcelor, Plantar e Cenibra.
ONGs: Biodversistas, Amda e CI.
A gestão será de um ano, com rodízio de 1/3 no mínimo e no máximo 2/3, ou seja, a
cada ano no mínimo uma pessoa é substituída e no máximo 2.
3.

Tomada de decisões:

Decidiu-se que as decisões do Fórum serão sempre por consenso e que o Fórum reunirse-á bimestralmente.
4.

Novas adesões:

Serão convidadas Metalsider, Sindifer, Siderúrgica Alterosa (Márcio Paulino fará
contato inicial), Votorantim, Satipel, Faber Castell e Susano (Tarcizo fará contato).
4. Próxima reunião e decisões relativas:
Considerando necessidade de definirmos a estrutura normativa do Fórum, ficou
deliberado que a secretaria executiva enviará a seus componentes, o relato da reunião
em que o assunto foi tratado, com as pendências existentes, para que sejam discutidas
via internet. A data limite para que todos se manifestem é 10 de agosto. Caso
permaneçam pontos de dissenso, serão discutidos no 17 de agosto, quando acontecerá a
próxima reunião do Fórum. Não havendo, a reunião somente ratificará as decisões
consensadas na lista de discussão eletrônica.
Na próxima reunião, será também fechado o documento/manifesto do Diálogo e
decidido sobre tema a ser adotado como ação pelo Fórum, entre aqueles a serem
aprovados via internet.

Em relação a isto, observamos que a adoção de uma ação somente, fecha com dois
aspectos: estar o Fórum se iniciando e “crise”.
Propôs-se ainda, que nessa reunião, seja definido calendário das próximas, pelo menos
para 2009
5 - Nova sede da Amda e do Diálogo: Rua Timbiras, 1560, 17º andar, entre rua da
Bahia e Av. João Pinheiro.
Conforme combinado, há uma sala para abrigar reuniões do Diálogo.

