FÓRUM CAPIXABA DE DIÁLOGO FLORESTAL
RELATÓRIO DE REUNIÃO
Data: 11/12/2018
Local: CEDAGRO – Vitória – ES
Participantes: Associação Ecológica Força Verde - Celso Maioli, VALE S.A. Ernesto Seiji Sakai, FIBRIA S.A - Tathiane Sarcinelli, Suzano - Yugo Matsuda,
INCAPER/SEAG - Pedro Arlindo O. Galveas, FAES - Murilo Pedroni, Instituto
Nacional da Mata Atlântica - Felipe Morais Santos, Instituto Terra - Isabella
Salton, CEDAGRO – Gilmar Gusmão Dadalto, Seama/Reflorestar - Marcos Sossai,
Thiago Belote Silva – Consultor Convidado (Ex. Secretário Executivo do Fórum) –
Pontos de Pauta
1 - Histórico e Contextualização sobre o Fórum de Diálogo Florestal do Estado
do Espírito Santo – Gilmar Dadalto (Presidente do CEDAGRO) fez uma
apresentação do histórico do Diálogo Florestal Mundial, sua origem e seus
objetivos. Falou também do Fórum Nacional, desde a sua primeira reunião em
2003, sua governança, composição do Conselho de Coordenação e citou algumas
ações desenvolvidas, como os Cadernos do Diálogo. Sobre o Fórum Florestal do
Espírito Santo (FFES), existente desde 2008, apresentou também o seu histórico,
as ações realizadas, e a pesquisa de levantamento de demandas para 2017, bem
como alguns desafios.
2 – Definir a continuidade do Fórum e escolha de um novo Secretário Executivo
– Após discussão a respeito do trabalho e da caracterização do perfil do Fórum
Capixaba, foi definida a sua continuidade. Com relação a Secretaria Executiva, foi
realizado um histórico onde o IPEMA ocupou esta função no início dos trabalhos,
tendo o IBIO assumido posteriormente. No ultimo biênio, o IBIO vinha

secretariando as reuniões com o CEDAGRO numa espécie de subsecretaria.
Thiago Belote informou que o IBIO pediu para sair do Diálogo Florestal. Assim,
Fernanda Rodrigues, Secretária Executiva do Diálogo Florestal Nacional, entrou
em contato com o CEDAGRO solicitando o apoio para a realização dessa reunião
de reativação. Em seguida, Gilmar Dadalto explicou o que é o CEDAGRO, suas
principais atividades desenvolvidas: política de fortalecimento do agronegócio e
defesa do meio ambiente, estudos e projetos técnicos e eventos, entre outras,
colocando o CEDAGRO como candidato a Secretaria Executiva do Fórum, o que
foi aceito por unanimidade dos presentes.
3 – Elaboração de um Plano de Trabalho Preliminar – 2019 – Foi resgatado o
Levantamento de Demandas realizado em 2016 para o ano de 2017 onde obtevese o seguinte resultado que deverá ser levado em consideração no próximo ano:

Sobre o Plano, o CEDAGRO encaminhará por e-mail para todos os presentes na
reunião uma proposta prévia de Plano de Trabalho para contribuições de todos,
devendo o mesmo ser consolidado na próxima reunião que deverá ser realizada
no mês de março de 2019. Após algumas discussões sobre o Plano, ficaram
acertados alguns pontos que deverão também ser levados em consideração, a
saber:
• Necessidade de fortalecimento das ONG’s participantes do Fórum
Capixaba com ações como treinamentos para captação de recursos, troca
de experiências com outras ONG’s de outros Fóruns, etc;

• As reuniões serão realizadas nas segundas-feiras ou sextas-feiras;
• Reeembolso de despesas de viagens das ONG’s para as próximas reuniões
do Fórum, após a captação de recursos pela Secretaria Executiva;
• Participação do Diálogo Florestal Capixaba em conselhos, câmaras, etc,
desde que com temas alinhados as suas discussões;
• Melhor definição do foco do Fórum: conflitos; estudos técnicos, apoio a
políticas públicas, etc.
Também foram elencados alguns temas para as próximas reuniões. Além da
consolidação do Plano, foram citados:
• Apresentação do estudo Frutos da Mata Atlântica pelo CEDAGRO;
• Apresentação por algumas instituições como o Sebrae-ES, Senar-ES,
Incaper sobre ações que realizam relacionadas ao tema florestal;
• Desenvolvimento de trabalho relacionado ao planejamento de paisagem,
onde seria escolhida uma Micro bacia do rio Itaúnas;
• Apresentação e discussão sobre o programa de integração entre
empresas e produtores rurais – fomento florestal;
• Regimento interno para o Fórum Capixaba.

4 - Sugestão de novos membros para o Fórum – Ficou acertado que as
instituições convidadas para esta reunião irão compor o quadro de membros
fixos do Fórum, sendo permitida a inclusão de novos futuramente conforme
indicações. Ficou acertada também a participação do poder público. Constituem
atualmente o quadro de membros fixos do Fórum 13 Instituições (6 Ongs, 5
Empresas privadas e duas Instituições públicas): Associação Ecológica Força
Verde, VALE, FAES, Instituto da Nacional da Mata Atlântica, Instituto Terra,
FIBRIA, CEDAGRO, SUZANO, SEAG, SEAMA/REFLORESTAR, TNC, Placas do Brasil
e ARCELOR MITTAL.

Também ficou acertado que, em temas específicos, outras instituições serão
convidadas a participar considerada a sua relevância para tal.
Murilo Pedroni
Secretário da Reunião

