
                  
 

 

FÓRUM FLORESTAL DE SÃO PAULO 

Relatório do 14.º Encontro 

Santa Branca, 16 e 17 de agosto de 2012 

 

 

O FFSP contou com a presença de representantes de ONGs e empresas, conforme 
abaixo relacionado: 

 Flávio Ojidos – IES 

 Guilherme Rocha Dias – Ecofuturo 
 Juliana Griese – Itapoty 

 Natalia Canova – Bracelpa 
 Vinicius Precioso – Suzano 

 Jeferson Rocha – IES 
 Ana Celina – IES 

 Paulo Valladares Soares – ACEVP (presente somente dia 16.ago) 
 Mariana Cassiano Ferreira – ACEVP (presente somente dia 16.ago) 

 Carolina Cassiano Ferreira – ACEVP 
 Maria de Fátima Oliveira – Fibria 

 Onara Oliveira de Lima – Fibria 
 Luiz Sérgio Coelho de Cerqueira Filho – Fibria 

 Daniel Arrifano Venturi – WWF 

 Giovana Baggio de Bruns – TNC 
 Renata Karina de Sene – Lwarcel 

 Marcela Trecenti Capoani – Lwarcel 
 Marcio Meiken – Biodiversa 

 Naiara Carvalho – Suzano  
 João Carlos Augusti – Fibria (presente somente dia 17.ago) 

 Lincoln Delgado – GCE  

Justificaram ausência: 
 

 Mauricio Talebi – Associação Pró Muriqui 

 Artemio Sergio – Floresta Brasil 

 Armin Deitenbach – Proter 

 Ivone Satsuki Namikawa – Klabin 
 Alexandre Di Ciero – Suzano 



                  
 

 Murilo Mello – Itapoty 

 Paulo Groke – Ecofuturo 

 Maximiliano Roncoletta – WWF 
 
A Lista de Presença do XIV Encontro do FFSP passa a fazer parte integrante deste 
documento como ANEXO 1. 
 
Iniciada a reunião, as palavras de abertura foram proferidas por Jeferson Rocha, 
presidente do Instituto Eco Solidário, que manifestou seus agradecimentos e desejou 
ao grupo uma boa reunião. 
 
Após, foi realizada uma rodada de apresentação onde todos tiveram a oportunidade 
de dizer seu nome e a instituição que representam. 
 
Em seguida, foi apresentada uma “linha do tempo” com o intuito de recordar o 
histórico e nivelar informações e entendimentos acerca do FFSP. Aludido documento 
passa a fazer parte integrante desta ata como ANEXO 2. 
 
Realizou-se pausa para almoço e na sequência o grupo retornou para realização de 
leitura conjunta do “Documento Norteador”, cuja versão original já havia circulado 
na lista virtual. O objetivo do documento, como o próprio nome sugere, era nortear 
os trabalhos para formatação de planejamento/plano de ação para o FFSP em 2013. 
 
Seu conteúdo consiste de uma compilação dos principais pontos e decisões que o 
FFSP encaminhou ao longo de seus 4 anos de história e a versão revisada com (i) 
definição de novos objetivos; (ii) alinhada com o Diálogo Nacional e (iii) atualizada 
frente às atuais circunstâncias e perspectivas do FFSP, passa a fazer parte integrante 
desta ata como ANEXO 3. 
 
Assim, seguindo o fio lógico da “Linha do Tempo” e do “Documento Norteador”, a 
plenária discutiu sobre a metodologia a ser utilizada para formatação do “Plano de 
Ação 2013” e concluiu que o documento deveria ser organizado com base (i) nas 
atividades essenciais da Secretaria Executiva; (ii) nas atividades necessárias à 
consecução dos objetivos ora definidos e, por fim, (iii) nos planos específicos de cada 
um dos GT’s. 
 
O documento que reflete o “Plano de Ação 2013 do FFSP”, com seu respectivo 
orçamento, consiste em arquivo excel que passa a fazer parte integrante desta ata 
como ANEXO 4. Esse mesmo documento traz ainda uma prestação de contas parcial 
da atual Secretaria Executiva. 
 
Ao final das atividades do primeiro dia, os membros do FFSP tiveram a oportunidade 
de interagir e trocar experiências em jantar de confraternização às margens do Rio 
Paraíba, em Santa Branca. 
 



                  
 

O segundo dia teve início com a apresentação, revisão e encaminhamentos a 
respeito de três documentos, a saber:  
 
Carta ICMS Ecológico: em relação a esse tema, o grupo deliberou pela atualização 
da carta original (elaborada em junho de 2010) para validação na lista virtual e 
encaminhamento às autoridades competentes, tendo em vista a recente criação de 
Grupo de Trabalho entre as Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da Fazenda, 
estampada na Resolução Conjunta SMA/SF n.º 01 de 05 de junho de 2012. A minuta 
de carta atualizada passa a fazer parte integrante desta ata como ANEXO 5. 
 
Diretrizes Socioambientais para o Fomento Florestal: o grupo revisou o 
documento original, realizou pequenas adequações e deliberou para que as 
empresas validem o documento internamente, noticiando esse posicionamento na 
lista virtual, para que o mesmo possa ser oficialmente publicado pelo FFSP na última 
reunião do ano. O texto com a íntegra das diretrizes passa a fazer parte integrante 
desta ata como ANEXO 6. 
 
Diretrizes Socioambientais para relacionamento com comunidades de entorno: 
o grupo revisou o documento original, realizou pequenas adequações e deliberou 
para que as empresas validem o documento internamente, noticiando esse 
posicionamento na lista virtual, para que o mesmo possa ser oficialmente publicado 
pelo FFSP na última reunião do ano. O texto com a íntegra das diretrizes passa a fazer 
parte integrante desta ata como ANEXO 7. 
 
Finda essa discussão, o grupo passou a discutir o orçamento apresentado com base 
no plano de ações estabelecido no dia anterior. O resultado final desta discussão 
encontra-se no ANEXO 4, já citado, e depende de manifestação conclusiva por parte 
das empresas a respeito (i) da eleição de um vice-presidente para atuar na SecEx e 
(ii) da composição percentual para aporte de recursos, processo este que será 
conduzido e facilitado pela BRACELPA. 
 
Por fim, em relação aos GT’s, o grupo deliberou pela finalização dos produtos 
relativos a cada um deles para apresentação na última reunião do ano. Além disso, os 
GT’s apresentarão também uma proposta de atividades para 2013. Outro 
encaminhamento foi a aprovação da instalação do GT de Biodiversidade, sugerido na 
lista virtual pelo Maurício Talebi. Assim, a situação pontual de cada GT é a seguinte: 
 
GT Planejamento da Paisagem – Vale do Paraíba 
 

 Coordenador responsável: Paulo Valladares – ACEVP 

 Compromissos para a próxima reunião: 
 Apresentação do produto: "Estudos de conexão de grandes 

fragmentos em São José dos Campos e Monteiro Lobato". 
 Apresentação de proposta de atividades para 2013. 

 



                  
 

GT Planejamento da Paisagem – Alto Paranapanema 
 

 Coordenadora responsável: Juliana Griese – Itapoty 

 Compromissos para a próxima reunião: 
 Apresentação do produto: “Levantamento das ações feitas pelo Estado 

de SP/SMA e IBAMA para controle das populações ferais de javalis (Sus 
scrofa)”. 

 Apresentação do produto: Estudo sobre a situação das populações 
ferais de javalis (Sus scrofa) na Fazenda Entre Rios e proximidades”. 

 
GT Socioambiental 
 

 Coordenador responsável: Marcio Meiken – Biodiversa 
 Compromissos para a próxima reunião: 

 Validação para publicação do produto: “Diretrizes Socioambientais 
para o Fomento Florestal”.  

 Validação para publicação do produto: “Diretrizes Socioambientais 
para relacionamento com comunidades de entorno”. 

 Apresentação de proposta de atividades para 2013. 
 
GT Biodiversidade 
 

 Coordenador responsável: Maurício Talebi – Associação Pró Muriqui 
 Compromisso para a próxima reunião: 

 Apresentação de proposta de atividades para 2013. 
 
Encerramento 
 
Aberto o espaço da plenária para considerações e comunicados gerais, Juliana Griese 
levantou questão sobre mensagem enviada à lista virtual há algum tempo e que 
ficou sem resposta, relativa a “árvores nativas isoladas mantidas nas plantações 
florestais”. 
 
O grupo discutiu brevemente e deliberou (i) pelo reenvio da mensagem original, por 
parte da Juliana Griese; (ii) pelo levantamento de informações nas propriedades da 
Eucatex, por parte do Marcio Meiken, o qual manifestou-se concorde, e (iii) pela 
inserção desse tema nas pautas do FFSP em 2013 para aprofundamento da discussão 
e posicionamento das demais empresas.  
 
Nada mais tendo-se a discutir ou informar, com a pauta cumprida, o presidente do 
IES, Jeferson Rocha, teve a palavra para realizar o encerramento oficial do 14.º 
Encontro do Fórum Florestal de São Paulo. 
 
 
 



                  
 

 
Registro fotográfico do 14.º Encontro do FFSP 

 

 
 
Relação de documentos anexos:  
 
Anexo 1 Lista de Presença do XIV Encontro do FFSP  
Anexo 2 Linha do Tempo  
Anexo 3 Documento Norteador – versão revisada, atualizada e alinhada com o 

Diálogo Nacional  
Anexo 4 Plano de Ação do FFSP 2013, com orçamento e prestação de contas 

parcial da atual SecEx  
Anexo 5 Minuta de Carta com posicionamento do FFSP sobre o ICMS Ecológico  
Anexo 6 Diretrizes Socioambientais para o Fomento Florestal  
Anexo 7 Diretrizes Socioambientais para relacionamento com comunidades de 
entorno 
 
 
 
 

Secretaria Executiva  
Flávio Ojidos 

Instituto Eco Solidário 


