Fórum Florestal da Amazônia
Notas de Reunião
Evento

Primeira reunião do Fórum Florestal da Amazônia

Data

14 de julho de 2021

Participantes

Vide lista anexa.

Pauta

14h00: Boas-vindas e acolhida

Local

Zoom

14h15: Histórico da criação do Fórum Florestal da Amazônia e principais desafios para
consolidação e funcionamento
14h30: Plano Estratégico do Fórum Florestal da Amazônia: principais elementos
14h50: Grupo de Trabalho (GT) Gestão e Governança: apresentação dos objetivos do GT,
composição e vagas remanescentes
15h10: Regimento interno - principais elementos e contribuições para primeira versão a ser
elaborada
15h50: Próximos passos e avaliação da reunião
16h00: Encerramento
Destaques e
resultados

Participação
No total participaram representantes de 31 organizações/empresas/instituições de ensino e
pesquisa / comunidades/povos indígenas da Amazônia. No início do encontro foi feita uma
enquete para ter-se uma visão geral da distribuição geográfica das pessoas. Das 18 respondentes,
teve-se o seguinte cenário:

Participantes fizeram nos minutos iniciais conversas livres de boas-vindas e para acolhimento e
em seguida se apresentaram pelo chat. A facilitação da reunião foi realizada por Fernanda
Rodrigues, secretária executiva do Diálogo Florestal que ocupa interinamente a secretaria
executiva do Fórum Florestal da Amazônia.
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Histórico da criação do Fórum Florestal da Amazônia e principais desafios para consolidação e
funcionamento
Fernanda destacou um pouco da história do Diálogo Florestal no Brasil, relação com Diálogo
Florestal Internacional e os então 5 Fóruns regionais, contando agora com o Fórum Florestal da
Amazônia. Pontos centrais:
O que é o Diálogo Florestal:
•

Fórum para discussão e construção de pontos convergentes entre participantes

•

Oportunidade de comunicação e preparação de debates relevantes / prevenção de
conflitos

•

Caminho para celebração de acordos (melhoria de práticas sociais e ambientais) e
parcerias em temas de convergência

O que não é:
•

Garantia de concordância plena em todos os temas ou mútuo endosso de práticas de
participantes

•

Espaço de polarização e convencimento das partes

•

Fórum para participar apenas como “ouvinte” sem poder de discussão e/ou tomada de
decisões

São princípios compartilhados por todos os Fóruns: integração, transparência, confiança, respeito
à diversidade, não exclusão, proatividade e compromisso.
Antecedentes
•

Plano de Ação Diálogo Florestal 2019 – 2022 com objetivo específico de ampliação da
atuação do Diálogo Florestal para a Amazônia

•

Diálogo do Uso do Solo – CEB, realizado em agosto de 2019 em Belém

•

Mobilização Embrapa Amazônia Oriental, com liderança de Milton Kanashiro

Criação do Grupo Consultivo
•

Busca de balanço de interesses para convidar representantes da região para processo de
planejamento estratégico

Principais Desafios para estabelecimento do Fórum
•

Elaboração de regimento interno

•

Captação de recursos

•

Definição de secretaria executiva
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Plano Estratégico do Fórum Florestal da Amazônia: principais elementos

O trabalho de planejamento estratégico resultou além da definição de missão e visão, da
pactuação de 14 objetivos estratégicos e 58 ações. Ficou em consulta até 13 de julho e agora está
considerado aprovado.
Foi ressaltada a importância dos produtos florestais não-madeireiros para além da madeira e
atividades de formação.

Grupo de Trabalho (GT) Gestão e Governança: apresentação dos objetivos do GT, composição e
vagas remanescentes
Criação do Grupo de Trabalho de Gestão e Governança
•

Busca de balanço de interesses

•

GT vai coordenar a estruturação da gestão e governança do Fórum

A criação do GT antes da primeira reunião do Fórum, em linha com o “objetivo estratégico 2.1 Estruturação da Gestão e da Governança do Fórum Florestal da Amazônia, ação 2.1.1. Criar um
grupo de trabalho que irá coordenar a estruturação da gestão e governança” devido à uma
oportunidade de captação do edital Vozes pela Ação Climática. O GT foi responsável por
coordenar a elaboração da proposta com apoio da secretaria executiva do Diálogo Florestal.
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Através de chamada entre participantes do Fórum, foi realizada a formação do GT. Foram
definidas até duas vagas por segmento e nos casos em que houve até duas candidaturas por
segmento o preenchimento foi automático. Apenas no segmento ensino e pesquisa foi realizada
eleição entre pares, pois houve 3 candidaturas para duas vagas. O GT Gestão e Governança está
composto da seguinte maneira:
●

●

●

●

●

●

●

●

Consultoria:
o Antares Consultoria - Adriana Figueira Nozela Prado
o (vaga)
Ensino, Pesquisa e Extensão:
o Embrapa Amazônia Oriental - Milton Kanashiro
o Universidade Federal do Acre - Zenobio Abel Gouvêa Perelli da Gama e Silva
Manejo Comunitário:
o Instituto Internacional de Educação do Brasil / Observatório do Manejo Familiar e
Comunitário - Alison Pureza Castilho
o (vaga)
Manejo Empresarial:
o CONFLORESTA - Daniel Marcos Bentes de Melo
o FIEPA - Deryck Pantoja Martins
Organizações Sociedade Civil:
o IMAFLORA - Leonardo Sobral
o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM - Maria Lucimar de Lima Souza
Plantações:
o Suzano – Ana Paula Pulito
o (vaga)
Povos e Comunidades Tradicionais (incluindo Povos Indígenas)
o Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé - Ivaneide Bandeira Cardozo
o Movimento da Juventude Indígena de Rondônia - Walelasoetxeige Paiter Bandeira
Suruí
Processamento / comercialização de produtos florestais
o Cooperativa Ouro Verde - João Alves Duarte
o (vaga)

Foi sugerida a composição de três membros para cada segmento do GT Gestão e Governança, e
após discussão a plenária decidiu que deverá ser realizada apenas nova chamada para
preenchimento das vagas em aberto no GT.

Regimento interno - principais elementos e contribuições para primeira versão a ser elaborada
Foram formados três grupos para fornecer subsídios para a elaboração da primeira versão do
regimento interno pelo GT Gestão e Governança. Foram feitas as seguintes recomendações:
Participação
●

●
●
●
●

A participação deve ser estimulada, o Fórum deve ter mecanismos ativos de atração para
participação. Em geral comunidades e associações têm mais dificuldades para participar
e o Fórum deve considerar isto para promover a participação inclusiva e ampla;
Deve haver uma representação mínima por Estado;
Considerar simetria entre diferentes segmentos;
Mecanismos para monitorar lacunas de participação – segmentos e temas;
Considerar participação de governos em GTs específicos para alavancar a implementação
dos objetivos;
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●

●

●

Ressaltou-se a importância de integrantes do Fórum engajarem novas organizações a
participarem e da ação do Diálogo na divulgação das ações do Fórum Florestal da
Amazônia.
Atualmente todas as organizações/empresas que se inscrevem como interessadas são
consideradas participantes. Após elaboração do regimento interno o critério pode ser
revisto.
Acordou-se que para participar do Fórum deve ter atuação na Amazônia, não
necessariamente sede/ter base na Amazônia;

Estrutura / Governança
●
●
●
●

●

Recomenda-se a definição do Conselho Deliberativo que irá programar/gerenciar as
diretrizes que serão executadas pela secretaria executiva e grupos de trabalho;
Garantir o direito de voz e voto – definir a paridade (Assembleia/Conselho Deliberativo);
Criar a estrutura da Secretaria executiva que será fundamental na organização do Fórum
(ação prioritária neste momento);
Incluir a atuação do Fórum via Grupos de Trabalho:
o Nesse momento é fundamental a definição dos GT’s específicos, além do GT de
“Estrutura e Governança”.
o Importante a criação de GT’s para discussão de assuntos específicos do Fórum
(recursos florestais, mercado, governança territorial/políticas públicas), baseados
nos objetivos estratégicos do Fórum e nas ações estratégicas previamente
definidas no “Plano Estratégico” considerando a priorização dos temas;
o Para definição dos GT’s recomenda-se agregar as ações em “Pacotes de Trabalho”
visando obter número de equipes que possam ser gerenciadas de forma mais
adequada pelo Conselho Deliberativo/Secretaria Executiva.
o Estruturar os GT com definição de membros, incluindo um líder do GT;
o Os grupos poderão ser temporários ou permanentes a critério do Conselho
Deliberativo/Assembleia.
Prever auditoria independente caso não haja Conselho Fiscal. No entanto, é relevante a
definição de um conselho fiscal (pode ficar para um segundo momento, pois, por
enquanto, não há previsão de aquisição de recursos financeiros);

Recursos financeiros
Devem ser consideradas as seguintes perguntas orientadoras:
●
●
●
●
●
●
●
●

Nós teremos uma secretaria executiva? Quem será nossa secretaria executiva?
Sobre a gestão dos recursos, o Fórum ficará hospedado em alguma organização já
componente?
Teremos recursos humanos para coordenar estas propostas? Ou teremos um GT
específico?
Onde vamos buscar fundos?
Teremos restrições? O que não queremos?
Teremos as propostas na gaveta para acessar editais?
Como é que esse dinheiro irá ficar internamente?
Teremos um fundo? Exemplo do Fórum Florestal da Bahia

Estratégias sugeridas:
● Reuniões com atores privados que já participam do Fórum (Ex. Cenibra, Vale etc) que
possuem costumes de abrir editais;
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●

Buscar fundos diversos (ensino, pesquisa, extensão, cooperações internacionais, setor
produtivo, editais, etc).

Avaliação da reunião

Próximos passos

Data do
documento
Elaboração

1.

Envio de notas da reunião

2.

Chamada para preenchimento de vagas no GT Gestão e Governança

3.

Elaboração do regimento interno pelo GT Gestão e Governança

4.

Divulgação do Fórum

5.

Realização da próxima reunião dia 11 de agosto

6.

Envio de informação sobre distribuição geográfica de quem está atualmente
participando

20 de julho de 2021.
Fernanda Rodrigues.

LISTA DE PRESENÇA
Organização / Empresa / Instituição
Agropalma
Amigos da Terra - Amazônia Brasileira
Antares Consultoria
Centro de Estudos da Cult. e do Meio Ambiente da Amazônia RIOTERRA
Climate Policy Initiative/ PUC-Rio
CLUA
Conservação Internacional
Cooperativa Mista agroextrativista Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro - Arimum
Cooperativa Ouro Verde

Representante
Helene Menu
Mauro José Capóssoli Armelin
Adriana Figueira Nozela Prado

Diálogo Florestal - conselho de coordenação / TFD / Klabin
Diálogo Florestal - secretária executiva
Embrapa Acre
Embrapa Amazônia Oriental

Ivone Namikawa
Fernanda Rodrigues
Judson Ferreira Valentim
Lucas Mazzei

Fabiana Barbosa Gomes
Cristina Leme Lopes
Tatiana Botelho
Karoline Luiza Sarges Marques e Loirena Sousa
João Pedro da Silva Bentes
João Alves Duarte
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Embrapa Amazônia Oriental
Greenpeace
IFPA-Castanhal
IMAFLORA
Instituto Abraço
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM
Instituto Mamirauá
Movimento da Juventude Indígena de Rondônia
Museu Paraense Emilio Goeldi
Radix Investimentos Florestais
Rede Mulher Florestal
Suzano
Universidade Estadual do Maranhão
Universidade Federal de Rondônia
Universidade Federal Rural da Amazônia
Universidade Federal Rural da Amazônia
Vale S.A.
Verde Floresta | Sustentabilidade e Negócios de Impacto

Milton Kanashiro
Luisa Fernanda de Souza da Silva
Roberta de Fátima Rodrigues Coelho
Maryane Andrade
Fernando Mota de Lima
Caroline Salomão
Elenice Assis do Nascimento e Emanuelle Pinto
Walelasoetxeige Paiter Bandeira Suruí
Marlucia B Martins
Ana Julia Ferreira
Maria Margarida Ribeiro da silva
Ana Paula Pulito
Ariadne Enes Rocha
José de Sá
Gracialda Costa Ferreira
Thiago de Paula Protásio
Tiago de Oliveira Godinho
Mariana Schuchovski

7
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-da-amazonia/

8
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-da-amazonia/

