
 
 

MEMÓRIA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO FFBA 
 
Realizada em: 04/03/2021 
Horário: 09:00 às 12:00 
Local: Videoconferência 
 
Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais vinculados a reunião, também estarão 
disponíveis na página do FFBA no site do Diálogo Florestal Nacional. 
     
 

Dia 04/03 Principais discussões e deliberações 

ASSUNTO 1 
APRESENTAÇÃO DA 
SUZANO SOBRE O 
TERMINAL DE 
CARAVELAS 

 O representante da Suzano fez uma apresentação abordando os fatos: 
 Não se trata de um fechamento e sim de uma interrupção na 

operação; 
 Serão realizadas melhorias operacionais através da modernização 

das barcaças; 
 Não haverá aumento de caminhões nas estradas, pois a madeira 

normalmente embarcada seguirá para a fábrica de Mucuri. 
Deliberações: 

 Organizar palestra do Prof. Saulo em uma reunião ordinária do FFBA, 
relatando sobre os estudos realizados sobre os impactos nos recifes de 
corais da região. 

ASSUNTO 2  
REGIMENTO DO 
COMITÊ DO FASB  

 O Secretário Executivo fez uma leitura da proposta de regimento a plenária, 
ressaltando os seguintes pontos: 

 A formação deste Comitê visa acelerar o processo decisório do FFBA 
com relação ao FASB, pois atualmente, toda tomada de decisão é 
levada a plenária; 

 O Comitê somente realizará decisões e deliberará sobre as 
responsabilidades no FFBA junto ao FASB, que serão a originação e 
monitoramento dos projetos, ficando a análise técnica com a NGP-
TA e aprovação de qual projeto financiar com a instituição que 
realizará o investimento. 

Deliberações:  

 Foram solicitadas as seguintes alterações: 
 Alteração do nome, retirando a palavra “Gestor”; 
 Todos candidatos a uma vaga devem ter 1 ano de participação no 

FFBA; 
 Apresentar relato das atividades e controle financeiro nas reuniões 

ordinárias de plenária do FFBA; 
 A plenária escolherá 2 membros para recondução do mandato; 
 O membro com qualquer vínculo de interesse em uma determinada 

matéria discutida, será impedido de participar na tomada de 
decisão; 

 Caso uma instituição, a qual um membro represente, resolva trocar 
o seu representante junto ao Comitê, essa decisão deverá ser levada 
a plenária do FFBA para aprovação. 



 
 

 Nova reunião agendada para 18/03 às 9 horas, com o objetivo de buscar 
aprovação do regimento e eleição dos membros do Comitê. 

 Os candidatos deverão se manifestar até o dia 17/03, enviando um e-mail 
para apoioadmfflorestal@gmail.com e/ou forumflorestalbahia@gmail.com 
indicando instituição e representante. 

ASSUNTO 3 
REPASSE A 
INSTITUIÇÃO SEDE 

 O Secretário Executivo relatou que devido a pandemia o orçamento do FFBA sofreu 
uma redução, principalmente pela não realização e participação do FFBA em eventos 
presenciais. Com isso, o repasse a Instituição Sede, que equivale a 15% do orçamento, 
ficou bem inferior ao recebido pelas instituições que realizaram essa função 
anteriormente. Desta forma, foi estabelecido um valor de 37 salários mínimos, o que 
equivale ao repasse exercido antes da pandemia, com um valor mensal de R$ 3.391,00. 
Essa determinação terá vigor somente durante a pandemia. 

Deliberações:  

 Aprovado por unanimidade. 

ASSUNTO 4 
EQUIDADE RACIAL 

 O representante do Instituto Ciclos fez uma apresentação sobre a temática da 
equidade racial e étnica no setor florestal com certificados FSC. Comentou que o 
tema foi levantado por representantes da Câmara Social em debates no âmbito do 
Comitê de Desenvolvimento de Padrões (CDP) do FSC – Brasil. Citou também que, 
dentre as estratégias elencadas pela Câmara Social para pautar esse tema, foi 
desenvolvida pesquisa on-line, que está sendo aplicado junto a trabalhadoras (es) 
negras (os) e indígenas, que sejam funcionários diretos ou de terceirizadas, e que 
atuem em labores de empresas do setor florestal com certificados FSC. Isso, como 
forma de obter a percepção desses trabalhadores sobre o tema e, buscar inserir a 
temática da equidade racial e étnica em outros espaços de diálogo, tais como os 
Fóruns Florestais regionais. 

Deliberações:  

 Na próxima reunião de plenária ordinária, a Suzano e a Veracel farão uma 
apresentação de como tratam essa questão internamente. 

ASSUNTO 5 
OUTROS ASSUNTOS 

 A representante da CI solicitou um espaço na próxima reunião de plenária ordinária 
para a apresentação de um programa regional da instituição que visa um turismo mais 
sustentável. 

Deliberações:  
 A próxima reunião de plenária ordinária do FFBA foi agendada para o dia 8 de 
Abril de 2021 às 9 horas. 
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LISTA DE PRESENÇA  
 

Nº Nome completo  Organização / Empresa / Instituição 

1 Fabio Fernandes Corrêa  MP-BA 

2 Victoria Rizo  2 Tree Ambiental  

3 Ricardo Montagna  ASCAE 

4 Almir Costa Requião  Manguezal Meu Quintal 

5 Diogo da Silva Jahel  ADAB/ ABAF 

6 Renata Pereira  Conservação Internacional 

7 Beto Mesquita  Instituto Ciclos 

8 Beatriz Ribeiro  ICMBio 

9 Ivana Lamas  GIZ 

10 Paulo Dimas Rocha de Menezes  UFSB 

11 Luciane Chiodi  Agroicone 

12 Ana Odalia Vieira Sena  CBH-PIJ / UNEB Teixeira de Freitas BA 

13 Marcos Lemos  Natureza Bela 

14 Maria Otávia Crepaldi  IPÊ 

15 Daniel Venturi  WWF-Brasil 

16 Karkaju Pataxó  Comunidade indígena Pataxó 

17 Fernanda Rodrigues  Diálogo Florestal 

18 DEIVID DOS SANTOS PEREIRA  Suzano S.A 

19 Wilson Bittencourt  SEPLAN 

20 Ricardo Azevedo Duarte  SEPLAN 

21 Oscar Hernan Artaza Barrios   Instituto Ciclos  

22 Patrícia Alves Neves Cavalcante Reis   INEMA  

23 Danilo Sette de Almeida  MDPS Movimento Defesa Porto Seguro 

24 Rose  CODETER Costa do Descobrimento 

25 Zuza  CODETER Costa do Descobrimento 

26 Márcio Braga  Secretária Executiva FFBA 

27 Márcia Marcial  Secretária Executiva FFBA 

28 Taruhim Miranda Cardoso Quadros  WWF-Brasil 

29 
Adriana da Rocha Severino 

 Núcleo Monte Pascoal - Rede de Agroecologia Povos 
da Mata 

30 Jose Francisco Júnior   Natureza Bela  

31 Joney Fernandes Farias   FANOVI 

32 Danieli Marinho Nobre  Conservação Internacional 

33 Ernandes Ferreira da Silva  ADAB 



 
 

 


