
 

 

SÚMULA DE REUNIÃO 

(DEZEMBRO – 2020) 

 

PLENÁRIAS DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 11 de dezembro 

HORA: das 10 às 12h (Realizada em sala virtual) 

 

INSTITUIÇÕES QUE PARTICIPARAM DESTA PLENÁRIA 

ONGS: 

● INST. ITAPOTY 

● INST. GIRAMUNDO 

● INST. SUINÃ 

UNIVERSIDADES 

● UNESP / FCA (Dpto de Ciência Florestal) 

● PROMAB – IPEF/ESALQ  

EMPRESAS 

● KLABIN 

● BRACELL 

● EUCATEX (convidada) 

DIÁLOGO FLORESTAL  

● Secretária executiva do DF 

● Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 

 

 

 

 



 

P A U T A  

e  

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS 

 

PAUTA 
 

1) Avaliação da eficácia da metodologia utilizada no ano de 2020. 
2) Avaliação dos principais resultados 
3) O que podemos melhorar?? 
4) Definição de datas das próximas reuniões do FFSP 
5) Remarcar data da LIVE (prevista para dia 15/12) 

 
ENCAMINHAMENTOS 
 
1) METODOLOGIA :  

● Reunião presencial ( = total de 8 horas) para definição dos temas prioritários e               
formação dos Grupos de Ação  
 

● Tema: Água & Florestas = 3 plenárias com participação de especialistas (6            
horas) 
                                          =  3 reuniões do Grupo de Ação (3 horas) 

                                                        =   5 reuniões do Grupo Técnico (5 horas) 
 

● Tema: P3S – Planejamento Participativo de Paisagens Sustentáveis 
= 2 plenárias com participação de especialistas (4         

horas) 

                                                         = 2 reuniões do Grupo de Ação (2 horas) 

● Tema: sustentabilidade e fortalecimento das ongs locais 

                                            = 2 reuniões do Grupo de Ação (2 horas) 

 

● Reunião de avaliação, ecomotivação e planejamento = 1 plenária (2 horas) 

 

● TOTAL de horas utilizadas em 2020 = 32 horas 

 

● Metodologia mostrou-se eficaz, mantendo o grupo coeso mesmo neste ano de           

pandemia. 

 

2) PRINCIPAIS RESULTADOS 

● Grupo se manteve coeso, ativo e participativo; 



● Adesão de novas instituições (ongs, universidades e empresas); 

● Diálogo aprofundado sobre temas relevantes, com participação de        

renomados/as especialista; 

● Elaboração e encaminhamento de um “projeto-piloto coletivo” sobre o tema          

“Água & Florestas”; 

● Membros motivados e comprometidos para continuidade do FFSP em 2021; 

● Fortalecimento do FFSP. 

 

3) O QUE PODEMOS MELHORAR??  

● Registrar presença das organizações em cada plenária, e registrar no final do            

ano um gráfico de assiduidade; 

● Elaborar um “acordo para o diálogo”, valorizando o “saber falar e o saber             

ouvir”, bem como a objetividade nas falas; 

● Criar um “drive” ou outra forma de arquivamento (foi sugerido a página do             

FFSP no site do Diálogo Nacional), para manter todas as súmulas de reuniões e              

arquivo das apresentações de especialistas, sempre que possível; 

● Pensar um “um outro formato” para apresentação das súmulas de reuniões; 

● Quanto for necessário realizar votações “de forma virtual”, utilizar algum          

aplicativo ao invés da “votação por email”;  

● Incluir em toda reunião plenária, informes dos avanços obtidos pelos Grupo de            

Ação, incluindo essa pauta na súmula de reunião. 

 

4) PRÓXIMAS REUNIÕES 

● 12 e 26 de FEVEREIRO de 2021 

 

5) MUDANÇA DA DATA DA LIVE 

● Por conta da convocação de trabalho, o palestrante do INPE, não pode mais             

manter seu compromisso com a Live do FFSP. 

● Datas propostas (pré-agendamento): 02 ou 04 de fevereiro de 2021 às 16h 

 

 

  

 

Arquivo: SUMULA_REUNIÃO_PLENÁRIA_FFSP_DEZ_2020 

Elaborada pelo Sec. Executivo e finalizada com contribuições de participantes 

Data: 11 / 01 / 2021 


