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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROJETO AÇÕES AMBIENTAIS 1 
SUSTENTÁVEIS – UMA NOVA FASE (2013-2015) 2 
Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, foi realizada, no Centro de 3 
Pesquisa e Manejo da Vida Silvestre – CPMVS do Gambá – Grupo Ambientalista da Bahia, 4 
localizado na Reserva Jequitibá, situada na comunidade de Tabuleiro de Monte Cruzeiro, em 5 
Elísio Medrado, Bahia, a 2a Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Projeto Ações 6 
Ambientais Sustentáveis – Uma nova fase (2013-2015), desenvolvido pelo Gambá, com 7 
patrocínio da Petrobras, através do Programa Socioambiental, a qual teve a seguinte pauta: (1) 8 
Abertura; (2) Leitura e apreciação da Ata da Reunião de Instalação do Conselho Gestor, 9 
realizada em 30 de janeiro passado; (3) Definição e posse das instituições a ocuparem os 10 
assentos ainda vagos do Conselho Gestor; (4) Leitura e apreciação do Regimento Interno do 11 
Conselho Gestor; (5) Apresentação das atividades desenvolvidas e do relatório financeiro dos 12 
dois primeiros quadrimestres de execução do Projeto (agosto/13 a março/14); (6) 13 
Apresentação das atividades previstas para o 3º quadrimestre de execução do Projeto, para 14 
construção de uma agenda conjunta; (7) Agendamento da 3ª Reunião Ordinária do Conselho 15 
Gestor; (8) Informes; (9) O que ocorrer; (10) Avaliação da reunião e encerramento; (11) 16 
Almoço e confraternização. De acordo com a verificação junto a lista de presença estavam no 17 
local: representante da Associação da Casa de Farinha da Cana Brava Sr. Paulo Cesar O. Lins; 18 
do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar - SINTRAF de São Miguel das Matas 19 
Srª Cleonice Barbosa Silva Oliveira; do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 20 
de Amargosa Sr. Antonio Brito e Sr. Élder Murilo Araújo dos Santos, do CETEP de 21 
Amargosa Srª Maria Celeste A. dos Santos, da Prefeitura Municipal de Amargosa, Sr. 22 
Antonio Mauricio Marques de Andrade e Sr. Renan Almeida Brito da Silva; da Secretaria de 23 
Meio Ambiente de Dom Macedo Costa Sr. Sidnei Rodrigues de Araújo, do Sindicato dos 24 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Dom Macedo Costa, Sr. Paulo Ricardo Souza 25 
Soares, da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Dom Macedo Costa, Sr. 26 
Antonio Carlos de Souza Santos; da Associação de Félix da Rosa de Varzedo Sr. Renato Silva 27 
e o Sr. Alenaldo S. Trindade dos Santos; da Prefeitura Municipal de Varzedo Srª Mosenilda 28 
Santos Santana, Srª Lucineia C. de Sousa e Souza; da equipe do Gambá o Coordenador 29 
Executivo do Gambá e coordenador Geral do Projeto Ações Ambientais Sustentáveis – uma 30 
nova fase Sr. Renato Pêgas Paes da Cunha, a Conselheira Diretora do Gambá Srª. Maria Alice 31 
Martins de Ulhôa Cintra (Lilite), a Assessora financeira Daniele Quintela, o Gerente Técnico 32 
Administrativo e de Obras do CPMVS Luciano Amorim Cortes, a Educadora Ambiental 33 
Dinéia Pires Santos, o Coordenador de Campo e Educador Ambiental Felipe S. Bucheni, o 34 
Engenheiro Agrônomo Rodolfo Moreno Costa Rodrigues, os Viveiristas Antônio Macio 35 
Santos Oliveira, Ailton Gonçalves Nascimento, Genaízo dos Santos Machado, Clovis 36 
Nascimento dos Santos, a Servente Geral Maria Aleluia Costa dos Santos Santos. A reunião 37 
foi iniciada por Renato Cunha, coordenador do Projeto e por Luciano Amorim, gerente do 38 
CPMVS, os quais deram as boas vindas e agradeceram pela presença de todos e todas. Renato 39 
Cunha fez a apresentação da equipe do Gambá, informando das mudanças, ou seja a saída de 40 
um educador ambiental e a chegada de outro que também será coordenador de campo, Felipe 41 
Bucheni. Em seguida, passou a palavra para Dinéia que conduziu a dinâmica de abertura da 42 
reunião, a qual se deu por meio da divisão dos presentes em grupos, sendo estes convidados a 43 
elaborarem uma forma interativa e dinâmica de se apresentarem para os demais presentes. 44 
Após a apresentação dos grupos, Renato Cunha fez uma pequena apresentação sobre o Projeto 45 
Ações Ambientais Sustentáveis – Uma nova fase (2013-2015), a fim de recapitular as metas e 46 
atividades previstas para ocorrerem durante o período de execução, de modo que os 47 
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participantes, que não se fizeram presentes na reunião de instalação do Conselho Gestor, 48 
pudessem conhecer melhor as ações que serão desenvolvidas através do Projeto na região. 49 
Logo em seguida, Dinéia fez a leitura da ata da Reunião de Instalação do Conselho Gestor do 50 
Projeto, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, sendo posteriormente assinada 51 
pela secretaria executiva do Conselho Gestor e mais cinco conselheiros que se fizeram 52 
presentes na Reunião de Instalação. Dando seguimento a pauta, Lilite apresentou o quadro de 53 
assentos ocupados até então no Conselho Gestor, enfatizando os assentos ainda vagos e a 54 
necessidade de ocupá-los com as representações que se faziam presentes na reunião. Lilite 55 
conduziu o momento de indicação das representações por município que se candidataram às 56 
vagas em aberto. Assim sendo, foram efetivados os seguintes assentos das 57 
REPRESENTAÇÕES MUNICIPAIS, cujos indicados tomaram posse em seguida: do 58 
município de Dom Macedo Costa, representando o poder público, Sr. Antônio Carlos de 59 
Souza Santos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente como 2º suplente e 60 
representando a sociedade civil Sr. Paulo Ricardo Souza Soares do Sindicato dos 61 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais como titular; do município de Amargosa 62 
representando o poder público Sr. Renan Almeida Brito da Silva da Prefeitura Municipal 63 
como titular, Srª Maria  Celeste A. dos Santos do CETEP como 1ª suplente e Sr. Antônio 64 
Mauricio Marques de Andrade da Prefeitura Municipal como 2º suplente; do município de 65 
Varzedo, representando o poder público Srª Lucineia C. de Sousa e Souza da prefeitura 66 
municipal como titular e Srª  Mosenilda Santos Santana da prefeitura municipal como 67 
suplente; representando a sociedade civil, Sr. Renato Silva da Associação Rural Félix da 68 
Costa como titular e Sr. Alenaldo S. Trindade dos Santos como suplente. Logo em seguida, 69 
Renato Cunha fez a leitura da minuta do Regimento Interno de Funcionamento do Conselho 70 
Gestor do Projeto Ações Ambientais Sustentáveis – uma nova fase (2013-2015), elaborada  71 
com base no mesmo documento do Projeto na sua fase anterior. O Sr. Sidnei do município de 72 
Dom Macedo Costa fez uma colocação sobre o artigo 17 do regimento que fala sobre a perda 73 
de representação no conselho pelos representantes, em casos de falta em duas reuniões 74 
consecutivas ou três reuniões alternadas sem a devida justificativa. Ele salientou que deveria 75 
ficar bem esclarecido a partir de que momento este artigo estaria sendo válido já que, o 76 
município de Cruz das Almas já se encaixaria nos termos de desligamento, pois faltaram nas 77 
duas primeiras reuniões. Ele disse ainda, que há necessidade de se atentar para o modo como 78 
está e onde está sendo feito o convite às representações daquele município já que, segundo 79 
ele, em contato com o Secretário de Meio Ambiente de Cruz das Almas, este disse 80 
desconhecer sobre o convite, inclusive ele salienta que tentou sensibilizá-lo durante a reunião 81 
do Território de Identidade do Recôncavo Sul. Dinéia falou que os convites geralmente são 82 
feitos diretamente às secretarias e também às prefeituras, de modo que, estas possam definir 83 
entre os seus representantes qual a melhor forma de indicação, se diretamente pela prefeitura 84 
ou por meio das secretarias de cada município. Renato Cunha salientou que é importante 85 
utilizar o espaço do Território de Identidade do Recôncavo Sul para sensibilizar os 86 
representantes, inclusive o espaço do Fórum dos secretários de agricultura e de meio ambiente 87 
da região. Renato Cunha também explicou que, a não participação dos representantes até o 88 
presente momento, ainda não implica na perda de lugar e, sim, a partir da aprovação do 89 
regimento. Lucineia falou que seria interessante que as mensagens e convites fossem 90 
encaminhados diretamente para o email dos representantes, assim facilitaria a articulação dos 91 
mesmos com a prefeitura. Após as colocações, não havendo nada mais a acrescentar, o 92 
Regimento Interno de Funcionamento do Conselho Gestor foi aprovado pelos presentes, 93 
sendo logo após assinado pela secretaria executiva do Conselho Gestor, juntamente com a 94 
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comissão de membros do Conselho que foi composta por três conselheiros. Dando 95 
continuidade aos pontos de pauta, Renato Cunha conduziu o momento de apresentação das 96 
atividades desenvolvidas durante os dois primeiros quadrimestres de execução do Projeto 97 
(agosto/13 a março/14), além do relatório financeiro deste mesmo período. Rodolfo fez a 98 
apresentação das metas de produção de mudas já realizadas, além das metas de plantio que 99 
ainda não foram cumpridas, justificando que a longa estiagem levaram ao atraso de algumas 100 
atividades e falou também quais as ações previstas para solucionar estes atrasos. O Sr. Sidnei 101 
perguntou se já existem os parceiros para fazer os plantios, ressaltando  que muita gente, em 102 
seu município, pergunta sobre a possibilidade de plantio, ainda mais por verem o carro do 103 
Projeto plotado, circulando no município. Rodolfo respondeu que existem alguns parceiros já 104 
previstos para serem feitas visitas e que, sempre que existem pessoas interessadas o cadastro 105 
no Projeto é feito, além disso, ele salientou que a equipe de Educação Ambiental tem um 106 
papel fundamental através do contato com as comunidades e nas atividades de sensibilização 107 
que realiza nos municípios. O Sr. Renan, perguntou se seria possível a prefeitura auxiliar na 108 
articulação para a conquista de parceiros para o Projeto. Rodolfo respondeu que sim. Felipe 109 
salientou que o Conselho é o “guarda-chuva” do Projeto, e tem um papel importante para 110 
fazer esta interlocução entre Gambá e proprietários. Renan disse que acreditava que o Gambá 111 
já tinha um mapa pronto dos parceiros, porém a prefeitura pode entrar como parceira até 112 
mesmo através do CEFIR – Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural, pois, segundo ele, 113 
este cadastro está sendo feito pelo Governo do Estado, com apoio das prefeituras, mas muitas 114 
propriedades nem tem a Reserva Legal. O Sr. Antônio Mauricio, falou que observa que 115 
muitas vezes, a forma de manutenção que é dada nas propriedades pelos produtores é muito 116 
drástica, o que segundo ele, dificulta o crescimento das plantas e consequentemente o seu 117 
desenvolvimento.  O Sr. Renan acrescentou que existem agricultores que não querem 118 
implantar a cerca-viva com sabiá, como é oferecida, por causa da manutenção da mesma. 119 
Rodolfo comentou que uma das queixas dos proprietários é exatamente por acharem que o 120 
sabiá dá muito trabalho, porém ele salienta, que a escolha da espécie para a cerca viva deve 121 
ser boa para o objetivo que a cerca viva tem, mas também deve ser boa para o produtor. Ele 122 
disse que já se pensa em outras espécies alternativas, como a aroeira e a pitangueira, mas a 123 
sabiá pode continuar a ser uma opção. O Sr. Sidnei falou que uma vez a cerca viva feita, quem 124 
adquire geralmente não pensa no trabalho. O Sr. Renan disse que muitos proprietários pensam 125 
na perda de área, já que o sabiá, quando cresce, lança sementes e estas têm uma propagação 126 
muito rápida. Lilite falou que, a análise sobre o fato da cerca viva dar muito trabalho, ou não, 127 
é interessante; muitas atividades de preservação da natureza dão trabalho, mas é necessário 128 
que se pense nos benefícios que a atividade traz, no serviço ambiental prestado por essa cerca 129 
viva; com ela não é preciso desmatar para fazer estacas e as podas servem de lenha. Foi 130 
levantado também que as floradas atraem abelhas e isso é bom. Sidnei aproveitou o momento 131 
para informar que no dia quinze de maio, a promotoria pública da comarca de Santo Antônio 132 
de Jesus, irá realizar uma reunião com os proprietários rurais do município de Dom Macedo 133 
Costa e, convidou o Gambá para se fazer presente neste momento e quem sabe, aproveitá-lo 134 
para fazer uma palestra de sensibilização dos proprietários para a importância do 135 
reflorestamento. Dando continuidade as apresentações das atividades executadas, Dinéia fez a 136 
apresentação das ações desenvolvidas pela equipe de educação ambiental, expondo as metas 137 
que foram alcançadas, as atividades desenvolvidas em parceria com os municípios, além das 138 
ações efetuadas que foram resultado das sugestões formuladas pelos presentes na Reunião de 139 
Instalação do Conselho Gestor. Dando seguimento, Renato Cunha fez a apresentação do 140 
relatório de metas executadas pela comunicação: faixas, banners,  plotagem dos carros, dentre 141 
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outras; salientou que esta é a contrapartida do Projeto, a divulgação da marca do patrocinador, 142 
no caso da Petrobras, através do seu Programa Socioambiental.  Além disso, a comunicação 143 
responsabiliza-se pela divulgação das ações desenvolvidas no Projeto. Em seguida Renato 144 
Cunha pede ao gerente do CPMVS, que faça o seu relato. Luciano informa sobre as atividades 145 
que realiza para dar suporte à realização das atividades do Projeto, incluindo a 146 
reforma/ampliação dos viveiros e a manutenção do CPMVS. Logo após Renato Cunha e 147 
Daniele fizeram a apresentação do resumo financeiro sobre o uso dos recursos já aplicados. 148 
Logo em seguida, Renato Cunha fez uma pequena apresentação das metas que estão previstas 149 
para serem executadas no terceiro quadrimestre do projeto. Na sequência ele recapitulou as 150 
expectativas levantadas na reunião anterior pelos conselheiros e comentou uma a uma, 151 
apresentando os encaminhamentos que foram possíveis realizar. Felipe falou sobre a 152 
fundamental participação do Conselho Gestor nas etapas de mobilização e atividades, além 153 
das visitas itinerantes aos municípios abarcados pelo Projeto neste quadrimestre. A reunião 154 
prosseguiu e o agendamento da próxima reunião foi o ponto em debate. A discussão sobre o 155 
local da realização da reunião foi novamente retomada, visto que na primeira reunião deste 156 
Conselho alguns representantes presentes sugeriram que as reuniões percorressem os 157 
municípios do Projeto. O Sr. Renan colocou que não concordava com a saída da reunião do 158 
CPMVS, justificando que quando se conta com recursos e estruturas das prefeituras tudo pode 159 
acontecer, dessa forma seria melhor manter a reunião no local atual. Sidnei colocou a 160 
disponibilidade e anseio da Secretaria de Meio Ambiente de Dom Macedo Costa em realizar a 161 
reunião no município. Assim após algumas intervenções firmou-se o acordo que a próxima 162 
reunião do Conselho será em Dom Macedo Costa, no dia vinte e quatro de julho de dois mil e 163 
quatorze. Como os informes foram sendo colocados ao longo da reunião e não tendo sido 164 
apresentado nenhum novo item para ser debatido, o próximo ponto de pauta foi a avaliação da 165 
reunião, a partir de uma dinâmica onde os participantes receberam uma targeta com as 166 
seguintes perguntas: “Para você o que é ser um conselheiro de um projeto ambiental?” e “De 167 
que forma você, enquanto conselheiro, pode estar contribuindo para o desenvolvimento do 168 
Projeto?”. Depois de alguns minutos os conselheiros apresentaram suas respostas e com isso, 169 
tendo sido cumprida a pauta e não havendo mais nada a tratar o Coordenador Geral do Projeto 170 
Renato Cunha deu por encerrada a 2a reunião do Conselho Gestor do Projeto Ações 171 
Sustentáveis – uma nova fase. Eu, Dinéia Pires Santos, lavrei a presente Ata, que, após 172 
aprovada, vai assinada por mim, pelo Coordenador Geral do Projeto, e por um grupo de cinco 173 
conselheiros (as), presentes na reunião, indicados (as) pela Plenária. Elísio Medrado, 5 de 174 
maio de 2014. 175 
 176 
 177 
______________________________________ 178 
Dinéia Pires Santos 179 
Educadora ambiental do Projeto 180 
 181 
 182 
______________________________________ 183 
Renato Pêgas Paes da Cunha 184 
Coordenador Geral do Projeto 185 
 186 
 187 
_____________________________________ 188 
nome: 189 



 

 
Patrocínio: 

instituição: 190 
 191 
 192 
_____________________________________ 193 
nome: 194 
instituição: 195 
 196 
 197 
_____________________________________ 198 
nome: 199 
instituição: 200 
 201 
 202 
_____________________________________ 203 
nome: 204 
instituição: 205 
 206 
 207 
_____________________________________ 208 
nome: 209 
instituição: 210 


