
  

  

ATA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA FÓRUM FLORESTAL BAHIA  
  

Realizada em: 01/06/2021  

Horário: 09:00 às 12:00  

Local: Videoconferência via Plataforma ZOOM 
 

 Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião também 

estarão disponíveis na página do FFBA no site do Diálogo Florestal Nacional.  

 

LISTA DE PRESENÇA 

 

 

 

Item PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES 

ASSUNTO 1 

APRESENTAÇÃO 

SOBRE 

DIVERSIDADE E 

EQUIDADE RACIAL 

 As representantes da Suzano e da Veracel abordaram como as empresas estão 
lidando com a inclusão de mulheres, negros, LGBTI+ e Pessoas com Deficiências 
(PCD). 
 

 A representante da Suzano ressaltou que a empresa estabeleceu 

metas de curto prazo para ter um ambiente mais diversificado, 

principalmente nos cargos de liderança. E destacou o que está 

sendo feito para alcançar essas metas. Entre elas, um diagnóstico 

para tornar o Recrutamento e Seleção (R&S) mais plural; o 

mapeamento sucessório para os cargos de liderança. Mencionou 

ainda ações realizadas no Dia das Mães e Dia das Mulheres. 

 

  A representante da Veracel apresentou o programa Empresa + 

Inclusiva, promovido no âmbito do comitê Diversidade e Inclusão. 

Falou sobre o histórico da iniciativa, sobre os pilares – Gênero, Raça 

e Etnia, PCD, LGBTI+ e Geração - e compromissos assinados até o 

momento. Detalhou as metas afirmativas de diversidade e inclusão, 

iniciadas em 2020 e que vão até 2025, e as ações realizadas em 

2020 e em 2021 .   

 

 Durante o debate, o representante da comunidade indígena 

observou que as duas empresas não possuem programas 

específicos de inclusão de indígenas, mencionando que foi feita 

uma pesquisa entre as comunidades indígenas da região, que 

concluiu que 82% dos jovens e adultos têm curso superior, cerca de 

11% possuem formação técnica e existe até 5% com pós-

graduação. Enfatizou que o racismo contra as pessoas indígenas é 

brutal.  Colocou como desafio para as empresas florestais, e 

também para as demais empresas da região, a contratação de 

pessoas indígenas.    



  

  

  
Encaminhamentos: Incluir de forma permanente na temática do Fórum Florestal 

Bahia a equidade étnica, racial e de gênero nas empresas florestais. 

ASSUNTO 2 

APRESENTAÇÃO 

FUNDO AMBIENTAL 

SUL BAIANO - FASB 

 O secretário executivo apresentou os critérios para avaliação dos projetos 
encaminhados ao FASB, discutido no Comitê de Apoio, no qual foi deliberado que 
os critérios de maior peso, com nota de 1 a 10, seriam o maior Impacto 
Socioambiental e Alinhamento com os Objetivos e Metas do FASB e com o Plano 
de Ação do FFBA. Os demais critérios (Orçamento Condizente com a Realidade 
Regional e Risco de Não Entrega do que Está Proposto) teriam nota de 1 a 5.  
Afirmou que foi decidido que os membros do comitê vão fazer recomendações dos 
projetos e não uma análise crítica, qualificando ou desqualificando o projeto, a não 
ser que estejam totalmente fora das exigências.  

ASSUNTO 3 

APRESENTAÇÃO 

DOS CANDIDATOS 

QUE CONCORREM 

AS VAGAS DE 

SECRETÁRIO 

EXECUTIVO, 

COORDENADOR 

TÉCNICO DE 

ORIGINAÇÃO E 

COORDENADOR 

TÉCNICO DE 

MONITORAMENTO 

 O secretário executivo explicou como seria o procedimento de apresentação 
dos candidatos para cada cargo, iniciando com os concorrentes à secretaria 
executiva, seguidos pelos finalistas à vaga de Coordenador Técnico de Originação 
de Projetos, finalizando com os pretendentes ao cargo de Coordenador Técnico de 
Monitoramento de Projetos. E que após cada apresentação seria disponibilizado 
um tempo para a plenária fazer perguntas aos candidatos. Encerradas as 
apresentações, os candidatos seriam convidados a sair da videoconferência, 
retornando só após a votação. Com relação à votação, esclareceu que ao final de 
todas as apresentações seria enviado um link via WhatsApp para o representante 
indicado pelas organizações com direito a voto. 

 Durante questionamento ao candidato Marcos Lemos, a representante do 
Codeter solicitou ao secretário executivo a inclusão em pauta futura da temática 
sobre os conflitos no campo em relação aos movimentos sociais e comunidades 
tradicionais. 

 Ao final das apresentações, o secretário executivo parabenizou os candidatos 
pelo alto nível das experiências profissionais de cada um, convidou os mesmos a se 
retirarem da reunião, ao mesmo tempo em que desejou boa sorte a todos. 
Esclareceu que, pelo adiantar da hora, eles não retornariam para a 
videoconferência e que ele mesmo, ao termino da votação, iria encaminhar o 
resultado para cada um dos finalistas. E que o resultado seria divulgado também 
pelo e-mail e pelo WhatsApp do grupo Fórum Florestal Bahia.  

 Sobre o questionamento dos representantes do Natureza Bela e do IAPA sobre 
quem tinha direito a voto, foi informado que estavam aptas a votar as seguintes 
organizações: Rede Povos da Mata, UFSB, Instituto Ciclos, FINPAT, Comitê de 
Bacias do PIJ, Codeter, Veracel, IAPA, Manguezal Meu Quintal, IPÊ, Suzano, 2 Tree, 
MDPS, Natureza Bela, CI, ABAF e Fanovi. Esclareceu-se ainda que os 
representantes, ao mesmo tempo, de uma organização e de um colegiado só 
teriam direito a um voto.  

 Em seguida, foi enviado para os representantes indicados por cada organização 
o link para acesso ao Google Forms.  

 Após a votação, o secretário executivo compartilhou a tela da votação 
constando as 15 respostas das organizações que votaram, além do nome dos 
representantes e dos gráficos com a porcentagem para cada cargo.  

 A representante da Veracel e o secretário executivo elucidaram algumas 
questões em relação ao processo de seleção dos projetos do FASB. 



  

  

 O secretário executivo agradeceu a todos pela presença e também pela 
oportunidade de ter estado à frente do FFBA. Desejou boa sorte a todos os 
escolhidos e afirmou que ainda este ano está previsto um workshop do FASB no 
final do ano e que todos serão informados através do grupo do FFBA.  

      ASSUNTO 4   

APRESENTAÇÃO DO 

MAPA DE ÁREAS 

PROTEGIDAS DO 

EXTREMO SUL DA 

BAHIA 

 Pelo adiantar da hora, o secretário executivo informou que não seria possível a 
apresentação do tema. A representante da GIZ agradeceu a oportunidade e 
indagou sobre a possibilidade de inclusão na pauta da próxima reunião, por 
considerar que o mapa pode ser uma ferramenta interessante para o Fórum 
Florestal Bahia e seus membros. 

 O representante do Instituto Ciclos solicitou espaço na pauta da próxima 
reunião para apresentar os resultados do projeto de fortalecimento da Rede de 
Gestores do Corredor Central da Mata Atlântica e o novo portal do colegiado.    

  

 

Nomes Instituição 

1- Márcio Braga 
1- Secretaria Executiva 

2- Marcia Marcial 

3- Fernanda Rodrigues 2- Diálogo Florestal 

4- Ana Odália Sena 3- Comitê de Bacias Hidrográficas PIJ 

5- José Francisco Júnior 
4- Grupo Ambiental Natureza Bela 

6- Marcos Lemos 

7- Virginia Camargos 

5- Veracel 8- Luiz Tápia 

9- Júlia Fonseca  

10- Sueli Abad 
6- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS 

11- Danilo Sette 

12- Oscar Artaza 7- Instituto Ciclos 

13- Adriana R. Severino 8- Rede Povos da Mata 

14- Ivana Lamas 9- GIZ 

15- Almir Requião 10- Manguezal Meu Quintal 

16- Wilson Bittencourt 11- Seplan 

17- Deivid Pereira 
12- Suzano 

18- Fernanda C. Brito Martins 

19- Victória Rizo 13- Henvix Ambiental  

20- Simone Tenório  
14- Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPÊ 

21- Maria Otávia Crepaldi 

22- Joney Fernandes Faria  15- FANOVI 

23- Ernandes Ferreira 
16- ADAB/ABAF 

24- Epaminondas Júnior 

25- Wilson Bittencourt 17- Seplan 

26- Marcos Bernardes 
18- Universidade Federal do Sul da Bahia - UFSB 

27- Paulo Dimas Menezes 

28- Thiago Rizzo 19- 2 Tree Consultoria 

29- Rozilene Lemos 20- Codeter 

30- Kâhu Pataxó  22- Liderança indígena 



  

  

31- Patrícia Reis  23- Inst. Estadual Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA  

32- Thyara Pataxó 24- Associação da Juventude Indígena Pataxó - AJIP 

33- Marcelo Martins Tenório 25- Associação de Agricultores Rurais Nova Jerusalém 

34- Fabiano Matias 26- Ass. Com. Posseiros Mor. Faz. Imbiruçu de Dentro - ASCOPOMO 

35- Guilherme Dutra 27- Conservação Internacional - CI 

36- Marcos Pinheiro 28- Consultor 

37- Rodrigo Borges 29- Biólogo 

38- Raony Palicer 30- Palicer Consultoria Colaborativa & Soluções 

39- Dilson Sena 31- Sena Soluções Ambientais e Engenharia 

 

 
  

 


