
  

  

MEMÓRIA 9ª REUNIÃO COMITÊ FASB  
  

Realizada em 31/05/2022  

Horário: 09:00 às 10:30  

Local: Videoconferência  
  

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

estarão disponíveis na página do FASB 

 

Item PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES 

ASSUNTO 1 

SELEÇÃO DO NOVO 

COORDENADOR DE 

MONITORAMENTO 

• Inicialmente, o coordenador de Monitoramento explicou que uma nova 
oportunidade profissional o motivou a se desligar do FASB e que após 
ponderar muito decidiu partir para esse novo desafio. E que em curto 
espaço de tempo foi necessário conseguir um substituto para a vaga, pois 
não há possibilidade da mesma ficar em suspenso por muito tempo por 
conta dos vários projetos em andamento. Por fim, agradeceu a 
oportunidade de ter atuado junto ao FASB e ao Comitê de Apoio.  

• O representante do NGPTA esclareceu como foi o processo de seleção para 
os candidatos à vaga: busca nos currículos da primeira seleção e contato 
com profissionais e lideranças regionais na busca por indicações. Foram 
recebidos 10 currículos dos quais foram selecionadas 4 pessoas que se 
encaixassem no perfil buscado. Em seguida, foram realizadas entrevistas 
com os 4 profissionais e por consenso decidiu-se pelo nome de Ianara Reis, 
que já atuou no Inema, na APA Santo Antônio e na Coelba.  

 

ASSUNTO 2  

CONTRATAÇÃO DE 

UM TÉCNICO PARA 

SERVIÇOS DE 

CAMPO 

• O representante do NGPTA argumentou que já tinha sido detectada a 
importância de um profissional para fazer visitas a campo para localizar, 
mapear e descrever o andamento dos projetos. E com a vinda do Luís 
Neves Silva, da NGPTA, foram feitas visitas a vários projetos em execução 
com a técnica Neusa de Jesus, que tem bom conhecimento técnico de 
campo e conhece todos os desenvolvedores de projetos do FASB.  E a 
partir da excelente sinergia e interação com ela - tanto na visita técnica 
como na realização do último Study Tour -, a coordenação do FASB decidiu 
fazer a contratação dela para serviços técnicos de campo.  

• Observou que existe o recurso para a contratação no orçamento do FASB 
(Rubrica Contratação de Pareceres Técnicos), no valor de R$ 6 mil/mês, 
para pagamento do técnico e das despesas com aluguel de carro e 
combustível. O contrato será na modalidade PJ, com valor mensal de R$ 4 
mil. 

• Afirmou que a contratação do técnico é fundamental para a execução da 
próxima etapa que é o mapeamento dos projetos para disponibilizar as 
informações de forma visual (fotos, localização, etc) para o público em 
geral. 

• A contratação foi aprovada por unanimidade. 
 



  

  

ASSUNTO 3 

SOLICITAÇÃO DE 

APOIO FINANCEIRO 

AO LUD  

• O coordenador de Originação apresentou o formulário com a solicitação 
de patrocínio para realização do LUD – Diálogo de Uso do Solo Parque Pau 
Brasil – Estação Veracel, que será realizado nos dias 08, 09 e 10 de agosto.  

• Após várias considerações por parte dos representantes da Veracel e do 
Natureza Bela, houve o consenso de que não se deve desvirtuar o objetivo 
original do FASB, que é o apoio a projetos de restauração. E que não é 
papel do FASB apoiar ou patrocinar eventos de qualquer natureza, 
principalmente para não se abrir precedentes.  
 

Encaminhamento: O coordenador de Originação formalizará a resposta para 

Victoria, que encaminhará para a secretária executiva do Diálogo Florestal. 

ASSUNTO 4 

APRESENTAÇÃO 

DAS PROPOSTAS 

PARA ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO 

• A secretária executiva do FFBA discorreu os motivos para a contratação de 
assessoria de comunicação para o FASB que levaram à abertura do edital 
na modalidade PJ, cujo prazo para envio de propostas terminou no dia 23 
de maio.  E que em resposta ao edital foram recebidas 4 propostas 
(Casulo, Jaqueline Pimentel, Karina Gerin e Organa). 

•  Informou que para facilitar a avaliação por parte dos membros do Comitê 
foi elaborada uma planilha onde cada setor vai atribuir notas nas 
categorias Metodologia de Trabalho, Portfólio, Serviços Disponibilizados, 
Atuação Anterior na Região e Preço Global.  
 

- Encaminhamento: Envio por e-mail separadamente de cada proposta e da 

planilha por e-mail para os membros do Comitê, com alinhamento posterior - 

também via e-mail - para aprovação. 

 

ASSUNTO 5 

ESCOLHA DO 

SUPLENTE DO 

SETOR ACADÊMICO 

 

• O coordenador de Originação observou que houve apenas a inscrição da 
professora Vitória Oliveira, do IFBA, e lembrou que o RI estabelece que a 
aprovação dos representantes para o Comitê de Apoio ao FASB deve ser 
realizada na plenária do FFBA.  
 

- Encaminhamento: Apresentação da professora Vitória na próxima reunião do 

FFBA.  

ASSUNTO 6 

O QUE HOUVER 

 

1. O representante do FASB informou que foi convidado para apresentar o 
FASB na reunião do CEDETER – Conselho Estadual de Desenvolvimento 
Territorial, que será realizada no dia 07 de junho, em Salvador.  

2. O representante do Natureza Bela convidou a todos para participarem do 
evento Reconectando Florestas, que vai acontecer nos dias 08 e 09 de 
junho, no Prado.  

3. O representante do FASB avisou que está na fase final a assinatura do 
contrato para aluguel da sala, localizada no Central Park, no centro de 
Porto Seguro. 

4. A representante da Veracel solicitou a apresentação do status dos 
projetos (BI) nas reuniões do Comitê.  

5. O representante do Natureza Bela falou da dificuldade de apontar áreas 
para restauração na Costa das Baleias em virtude da falta de corredores 



  

  

ecológicos e UCs que propiciem a conectividade. E levantou a 
possibilidade da Suzano criar uma RPPN em sua área, possibilitando a 
conexão norte-sul, através de um ponto focal.  
Encaminhamento: Incluir o assunto na próxima reunião do FFBA. 
 

 
 

 

 

LISTA DE PRESENÇA 

 
 

Nomes Instituição 

1- Victoria Rizo 
1- Secretaria Executiva 

2- Marcia Marcial 

3- Márcio Braga 
2- NGPTA 

4- Pedro Vieira 

5- Raony Palicer 
3- FASB 

6-Rodrigo Borges 

7- Virgínia Camargos 4- Veracel 

8- Deivid Pereira 5- Suzano 

9- Karkaju Pataxó  6- Federação Indígena Pataxó - FINPAT 

10- Jeane Apefeller Oliveira 
7- Grupo Ambiental Natureza Bela 

11- José Francisco Júnior 

12- Danilo Sette  9- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS 

 

 

 


