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ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ ESTADUAL DA RESERVA DA BIOSFERA
DA MATA ATLÂNTICA - BAHIA

Ás dez horas do dia 05 de novembro de 2019, na sala de reuniões do Gabinete do Secretário de
Meio Ambiente, ocorreu a 1º reunião do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica –
Bahia / CERBMA-BA. Estiveram presentes os membros abaixo listados e convidados para discutirem
a seguinte pauta: 1. Posse dos Membros do CERBMA-BA – 2019/2021; 2. Eleição do Coordenador e
Vice-Coordenador do CERBMA-BA; 3. Apresentação do Histórico das Ações Desenvolvidas pela
CERBMA-BA; 4. O que ocorrer. Miriã Caetano, Coordenadora da SECEX/SEMA deu início a reunião
agradecendo a presença de todos e trazendo breve histórico da legislação do CERBMA-BA e da
atuação da SECEX – SEMA. Posteriormente, foi feita a rodada de apresentações para conhecimento
de todos os membros presentes. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. João Carlos, Secretário de
Meio Ambiente do Estado da Bahia que relatou a sua grande satisfação em estar vivenciando o
momento de posse dos membros do CERBMA-BA, destacando o importante papel do Sr. Renato
Cunha, Sra. Adriana de Castro e do Sr. Clayton Lino – Presidente do Conselho Nacional da RBMA
para que o Comitê fosse reativado. O mesmo, também, registrou a importância da Bahia está
recebendo entre os dias 06 e 09 de novembro a 27º Reunião do Conselho Nacional da RBMA e o
Seminário Nacional Turismo e Mata Atlântica, trazendo o destaque da implantação do primeiro
roteiro da RBMA ser no Litoral Norte do Estado da Bahia. O Secretário fez um breve histórico da
situação grave sobre o incidente da chegada de grandes manchas de óleo no litoral do estado da
Bahia e de todo o apoio que o governo do estado tem direcionado para mitigar os impactos
causados. João Gonçalves – AMEX falou sobre a importância da participação da comunidade para
enfrentar essa situação das manchas de óleo e enfatizou a necessidade de maior comprometimento
das Prefeituras locais. Na sequência, foi iniciada a posse dos membros do CERBMA-BA onde todos
receberam certificados e foram assim considerados empossados para efetiva participação entre os
anos de 2019/2021. Concluída a posse dos membros do CERBMA-BA foi passada a palavra para o
Sr. Renato Cunha, representante do Grupo Ambientalista da Bahia que fez um breve relato sobre o
marco legal e das ações importantes desenvolvidas pelo CERBMA-BA e a grande contribuição para
o desenvolvimento sustentável do território pertencente a mata atlântica baiana, a criação dos
subcomitês de importante atuação, o tempo em que o Comitê ficou parado, ressaltando que apenas
resistência se deu em decorrência da atuação do Subcomitê da RBMA do Litoral Norte do Estado da
Bahia, por fim registrou todos esforços que foram feitos para a reativação do CERBMA-BA e atenção
da atual gestão da SEMA para esse fim. A Sra. Adriana de Castro fez breve contribuição dentro do
histórico, salientando que o estado da Bahia é o estado que mais possui Postos Avançados da
RBMA (instituições que realizam importante papel de preservação, educação ambiental e pesquisa
tradicional e científica dentro do bioma) onde 15 dos 60 Postos Avançados existentes no Brasil estão
na Bahia e destes 15, 10 estão no Litoral Norte do Estado, graças ao trabalho e dedicação do grupo
do SCRBMA-LN que somam mais de 1 década de atuação contínua. Dando sequência ao ponto de
pauta, foi iniciado o processo da eleição do coordenador e vice-coordenador do CERBMA/BA. o Sr.
Renato Cunha – GAMBA propôs ficar um representante governamental e um não governamental nos
cargos, para que se mantenha a paridade. A sugestão foi aceita por todos os presentes, sendo
proposto pelo que os membros Sra. Adriana de Castro – representante do setor público - INEMA no
SCRBMA-LN e o Sr. Renato Cunha representante do Grupo Ambientalista da Bahia pela Sociedade
Civil, assumissem os cargos de Coordenador e vice-coordenador, respectivamente. Estando todos
os membros de acordo com as indicações foi dado como eleita Sra. Adriana de Castro Coordenadora do CERBMA-BA e o o Sr. Renato Cunha como Vice-coordenador do CERBMA/BA.
Nos informes foram propostos os pontos de pauta para explanação na próxima reunião prevista para
o dia 04 de dezembro de 2019, a saber:1.informes sobre a reunião do CNRBMA e sobre o Seminário
Nacional Turismo e Mata Atlântica; 2. apresentação mais aprofundada de todo o histórico de atuação
do CERBMA/BA; 3.discussão, proposições e validação do Regimento Interno CERBMA/BA e 3.
planejamento de ações para o ano de 2020. Nada mais havendo para ser tratado, a reunião foi
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encerrada às 11 horas e trinta minutos e ata será aprovada na próxima reunião pelos membros
presentes abaixo subscritos.
Secretário de Meio Ambiente -João Carlos Oliveira da Silva
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Miriã Caetano da Silva – SECEX/SEMA
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Maurício Batista Galvão – SEMA
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Ricardo Guedes Miranda – INEMA

60

Mateus Camilo de Matos - INEM
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Adriana Lúcia Batista de Castro - Subcomitê do Litoral Norte
INEMA
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Magnólia Gouveia de Souza - Instituto dos Povos Indígenas da Bahia – Ação Bahia
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João Gonçalves de Santana - Associação Mãe dos Extrativistas da Resex de Canavieiras – AMEX
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Paulo Roberto Silva da Cruz - Sindicato de Trabalhadores Rurais de Candeias – STTR Candeias
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Moacir Santos Tinoco - Universidade Católica do Salvador – UCSAL
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Renato Pêgas Paes da Cunha - Grupo Ambientalista da Bahia – Gambá
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Jorge Tadeu de Souza - Subcomitê do Litoral Norte
Bensal do Brasil
Juçara Leão Tanajura - Sindicato da indústria da Construção do Estado da Bahia – SINDUSCOM/BA
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Ianara da Silva Reis - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA

