MEMÓRIA DA 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIA DO FFBA
Realizada em: 13 e 14/10/2020
Horário: 09:30 às 12:30
Local: Videoconferência
Observação: A apresentação e demais materiais vinculados a esta reunião estarão disponíveis na
página do FFBA no site do Diálogo Florestal Nacional.

Dia 13/10
ASSUNTO 1
GT COMPRA SPOT
DE MADEIRA

ASSUNTO 2
GT PLANTIO DE
EUCALIPTO NA
FAIXA DE 10KM DO
LITORAL

ASSUNTO 3
GT ALTERNATIVA
DE TRABALHO E
RENDA

Principais discussões e deliberações
 O representante da Veracel fez uma apresentação abordando os fatos
discutidos no GT:
 Análise do plantio de eucalipto, objeto da compra, com relação ao
Plano de Manejo da APA Caraíva/Trancoso e as ortofotocartas de
95/96;
 Compromisso da Veracel e Suzano de não realizar novas compras de
madeira, na faixa dos 10km do litoral, para não incentivar novos
plantios;
 Ofício elaborado pelo GT relatando as análises realizadas e os
compromissos assumidos, além de atestar o “não descumprimento”
do acordo firmado no FFBA, a ser encaminhado ao gestor da APA.
Deliberações:
 Foram solicitadas alterações no ofício a ser encaminhado a APA
Caraíva/Trancoso.
 Encaminhamento/apresentação ao FFBA pela Veracel da NT do INEMA, a
qual se encontra em fase e elaboração, relacionada a essa compra de
eucalipto.
 O representante da Suzano fez uma apresentação abordando os fatos
discutidos no GT:
 Descreveu a proposta apresentada junto ao GT para um plantio em
torno de 1.300 hectares no município de Porto Seguro na faixa dos
10km do litoral;
 Também foram apresentadas as demandas de informações
adicionais para a próxima reunião, como: análise sobre as
ortofotocartas de 95/96, proposta de plantio com relação ao Plano
de Manejo da APA Caraíva/Trancoso, aplicação de defensivos
agrícolas, rota de transporte da madeira e restrições do IPHAN.
Deliberações:
 Trabalhar a paisagem e uso do solo regional alinhado com essa proposta.
 Criar modelo que possa ser adotado nos demais plantios florestais das
empresas.
 O Secretário Executivo foi o relator deste GT, apresentando os desdobramentos
relativos a Moção enviada pelo FFBA a Suzano, com o objetivo de combater o
desmatamento de espécies nativas a partir do aproveitamento da madeira de acácias e
outras espécies exóticas.

 Foram apresentados o fluxograma do processo e as exigências impostas pela Suzano
para que a madeira possa ser retirada/aproveitada pelas associações de artesãos
regionais.

Deliberações:
 Verificar com a empresa que retira as Acacias das áreas de preservação da
Suzano se têm interesse em comercializar a madeira com artesões locais.
 Construir com a associação de Coroa Vermelha um modelo/fluxograma de
compra e transporte da madeira, para posteriormente levar para outras
associações (Montinho e Barra Velha)
ASSUNTO 4
DESMATAMENTO
NA REGIÃO DE
ATUAÇÃO DO FFBA

 O Secretário Executivo foi o relator do assunto, que foi incluído na pauta devido a
ocorrência de reuniões, demandadas por membros do fórum através do grupo de
WhatsApp. Não se formou um GT, mas um grupo de discussão, motivado pelas denúncias
de desmatamento na região de atuação do FFBA, através do relatório anual emitido pela
SOS Mata Atlântica.
 Destas discussões foi montado um grupo composto por representantes do INEMA,
ICMBio, UFSB e técnicos de geoprocessamento das empresas florestais com o objetivo de
preparar um relatório regional sobre a perda de vegetação nativa na região, antecipando
o relatório da SOS Mata Atlântica.
 Com a orientação do técnico da WRI, os membros desse grupo, foram instruídos sobre
o procedimento de cadastramento para recebimento de alertas sobre a ocorrência de
desmatamento e incêndio na região, através da plataforma do Global Forest Watch, onde
o monitoramento independente da vegetação do FFBA está hospedado.

Deliberações:
 Encaminhar ofício ao INEMA para comunicação e envolvimento da equipe
técnica de Salvador.
 Inclusão do IPÊ na equipe técnica para elaboração do relatório anual.

Dia 14/10
ASSUNTO 1
APRESENTAÇÃO
SOBRE O FUNDO
PARA
FINANCIAMENTO
DE PROJETOS
SOCIOAMBIENTAIS

Principais discussões e deliberações
 Os representantes da NGP, Srs. Luis Silva e João Augusti, fizeram uma
apresentação abordando os seguintes assuntos:
 A proposta para construção do Fundo ainda se encontra em análise
pelo Conselho do instituto dinamarquês (Kirkbi) que irá fazer o
aporte financeiro;
 O projeto do Fundo foi muito bem avaliado pela Kirbi, porém, ainda
não deram uma resposta definitiva devido a segunda onda da
COVID-19 na Europa, reduzindo as reuniões presenciais. Muito
provavelmente a resposta será dada até o final do mês de Out/2020;
 Com uma proposta de 3,5 milhões de Euros para investimentos em
projetos socioambientais, as metas são de promover e/ou auxiliar a
manutenção de 1.500 hectares de uso sustentável do solo e 1.500
hectares de preservação e recuperação da Mata Atlântica.
 O FFBA será responsável pela originação e monitoramento dos
projetos, enquanto que, a NGP ficará com a assistência técnica.
Deliberações:
 Aguardar a resposta da Kirkbi para seguir com as ações de organização
necessárias.

ASSUNTO 2
GT GOVERNANÇA
FFBA

 O Secretário Executivo apresentou o advogado da MoselloLima Advocacia o Sr.
Gabriel Elias, com quem vem construindo um parecer jurídico sobre a governança
do FFBA com o advento do Fundo. Desta forma, a dinâmica da reunião alterou, com
a plenária fazendo perguntas e o advogado respondendo. As perguntas e respostas
abordaram os seguintes assuntos:
 O FFBA não é um instituição legal, com isso, pode perder a sua
“marca/nome/logo” caso alguém venha fazer o seu registro;
 Uma Instituição Sede do FFBA deve ter um acordo firmado com as
empresas que aportam recursos financeiros para pagamento das
despesas do FFBA, para justificar a contratação da Secretaria
Executiva, recursos recebidos e gastos;
 A Instituição Sede para representar o FFBA legalmente, deve ter
como o seu Conselho Deliberativo as instituições membras do FFBA,
alterando o seu Estatuto;
 Seria importante registrar o Regimento Interno do FFBA em cartório
para ter “fé pública”;
 A forma mais simples e legitima do FFBA estar sendo legalmente
representado em um acordo internacional seria através de uma
Associação.
 O Secretário Executivo apresentou os modelos propostos e discutidos nas
reuniões do GT;
 O Secretário Executivo também relatou, que de acordo com o regimento, é
necessário definir a troca da Instituição Sede, prevista a ser realizada a cada 2 anos,
e a troca ou recondução do mandato da Secretária Executiva.
Deliberações:
 Devido ao avanço do tempo, extrapolando o horário previsto para a
discussão dos assuntos propostos nesta seção da reunião, ficou definido a
realização de uma reunião de plenária extraordinária no dia 27/10/2020
iniciando as 8:30, para continuarmos as discussões e chegarmos a umas
definições/acordos.
 Na convocação da reunião extraordinária será solicitado a manifestação de
instituições que queiram ser Instituições Sede do FFBA para o biênio de
2021/2022.

ASSUNTO 3
DIÁLOGO DO USO
DO SOLO NA BAHIA

 O Secretário Executivo fez uma apresentação sobre como foi definido a realização do
evento na Bahia e a escolha da região, abordando os seguintes fatos:
 Participação de integrantes do FFBA no treinamento ministrado pelo DF,
sendo a proposta feita durante o treinamento e com aceitação
comprovada após aplicação de questionário;
 A região definida engloba o PARNA Pau Brasil e sua zona de
amortecimento, a área do corredor entre o PARNA e a Estação Veracel, a
Estação Veracel e as RPPNs no entorno;
 Existem nesta região parcerias entre organizações que atuam a nível
regional, nacional e internacional, juntamente com órgãos
governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino.
 A representante do ICMBio relatou as vantagens do evento ser realizado na região
proposta, contemplando uma maior integração entre as partes interessadas e destaque
para dois dos importantes fragmentos florestais de Mata Atlântica na região.

 A Secretária Executiva do Diálogo Nacional relatou que o planejamento já havia sido
iniciado junto ao FFBA e TFD e que estaria dando o apoio técnico necessário para garantir
o sucesso do evento.

Deliberações:
 Com a aprovação da plenária, ficou definido que os “próximos passos”
seriam:
 Formação do grupo consultivo.
 Elaboração de nota conceitual.
 Definição do local e data de realização.
 Lista de pessoas convidadas.

LISTA DE PRESENÇA
Nº

Nome completo

Organização / Empresa / Instituição

1

Hélio Medeiros Santana Júnior

Prefeitura Municipal de Eunápolis

2

Epaminondas Esteves Peixoto Júnior

ADAB

3

THIAGO JOSE SILVA RIZZO

2 Tree Ambiental

4

Elfany Reis

UFSB / Porto Seguro

5

Ana Odalia Vieira Sena

CBH-PIJ / UNEB Teixeira de Freitas BA

6

João Batista Lopes da Silva

UFSB / Teixeira de Freitas

7

Beatriz Lisboa

ICMBio

8

Marcos Lemos

Natureza Bela

9

Maria Otávia Crepaldi

IPÊ

10

Karkaju Pataxó

Comunidade indígena Pataxó

11

Luis Silva

NGP

12

Carolina Graça

Earthworm

13

Joao Augusti

NGP

14

Fernanda Rodrigues

Diálogo Florestal

15

MARCO AURÉLIO SANTOS

Veracel Celulose S/A

16

Mouana Fonseca

Bracell

17

Claudia Cristina Belchior

Bracell

18

Gabriel Elias

MoselloLima Advocacia

19

DEIVID DOS SANTOS PEREIRA

Suzano S.A

20

Simone

IPÊ

21

Wilson Bittencourt

SEPLAN

22

Oscar Hernan Artaza Barrios

Instituto Ciclos

23

Armin Deitenbach

GIZ - Projeto Mata Atlântica

24

Ivan Oliveira Ramalho

CBH PIJ

25

Patrícia Alves Neves Cavalcante Reis INEMA

26

Sueli Abad

MDPS Movimento Defesa Porto Seguro

27

Neuza de Jesus Souza

CODETER Costa do Descobrimento

28

Márcio Braga

Secretária Executiva FFBA

29

Márcia Marcial

Secretária Executiva FFBA

30

Taruhim Miranda Cardoso Quadros

WWF-Brasil

31

Maiana de Jesus Pereira
Adriana da Rocha Severino

Finpt
Núcleo Monte Pascoal - Rede de Agroecologia Povos
da Mata

33

VALDILUCIA DOS SANTOS VIEIRA

SEAGRI Porto Seguro

34

Jose Francisco Júnior

Natureza Bela

35

Joney Fernandes Farias

FANOVI

36

Danieli Marinho Nobre

Conservação Internacional

37

Ernandes Ferreira da Silva

ADAB

32

