
  

  

ATA 75ª REUNIÃO ORDINÁRIA FÓRUM FLORESTAL BAHIA  

  

Realizada em: 08/04/2021  

Horário: 09:00 às 12:00  

Local: Videoconferência  
  

Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião, também 

estarão disponíveis na página do FFBA no site do Diálogo Florestal Nacional.  

 

 

Item PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES 

ASSUNTO 1 

WEBINARS DO 

DIÁLOGO 

FLORESTAL SOBRE 

PRA E PPRAs 

 A Secretária Executiva do Diálogo Florestal informou que serão realizados, 
em conjunto com os fóruns florestais regionais, seminários (webinars) 
online sobre a implementação do Programa de Regularização Ambiental 
(PRA) e Projetos de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas 
(PRADAs) em seus respectivos Estados: 

 
 A Bahia foi um dos estados escolhidos para sediar um dos 9 

webinars que ocorrerão este ano, tendo como possível data o dia 

1º de junho ou 10 de junho.  

 O webinar terá duração de 2 horas e transmissão pelo canal do Diálogo 

Florestal no You Tube. 

Deliberação: Foi definida a lista de pessoas a serem convidadas para participar 

(Titulares e suplentes): João Carlos Oliveira da Silva (secretário estadual de Meio 

Ambiente), Wilson Andrade (presidente da ABAF), Gleyson Rezende (presidente 

da ASPEX), Danilo Sette (Sociedade Civil Organizada), Marcelino Galo (deputado 

estadual), Dr. Fábio Fernandes (promotor de justiça), Daniel Piotto (professor da 

UFSB) e o advogado Leandro Mosello Lima (Mosello Advogados). 

ASSUNTO 2 

COMPRA DE 

MADEIRA “SPOT” 

NA FAIXA DOS 10 

KM DO LITORAL 

 Antes da fala da representante da Veracel, o secretário executivo fez uma 
Breve introdução do tema para atualização da plenária. Em seguida, a 

representante da Veracel lembrou que o assunto começou a ser discutido na última 

reunião de 2019, culminando com a criação de um GT, que após várias reuniões 

online, com análises e justificativas técnicas, decidiu que a empresa poderia 

comprar a madeira, desde que fosse formalizada junto a APA Caraíva Trancoso, 

onde a propriedade está inserida, e ao INEMA. Além disso, o proprietário se 

comprometeu junto ao INEMA a fazer a recuperação da área determinada pelo 

Plano de Manejo da APA como zona de proteção rigorosa. A Veracel informou que 

a empresa recebeu a autorização do INEMA e que o contrato de compra está 

praticamente fechado. A previsão do início da colheita é para a segunda quinzena 

de maio e o transporte da madeira nos meses de julho e agosto pela estrada do 

Alambique, e não pelo Monte Pascoal. 



  

  

ASSUNTO 3 

APRESENTAÇÃO DO 

PROJETO TURISMO 

+ SUSTENTÁVEL 

 

 A Conservação Internacional – CI apresentou a iniciativa de financiamento de 
atividades voltadas ao turismo sustentável nos territórios da Costa do 
Descobrimento e do Extremo Sul da Bahia que está sendo realizada pela 
organização, cujo objetivo é gerar transformação a nível de paisagem, entendendo 
como funcionam as cadeias produtivas do território e como elas podem ser 
financiadas das mais diversas formas, por diferentes fontes de financiamento. 
Abordou ainda o início da execução do Fundo Abrolhos Terra e Mar. 

 Em seguida, uma outra representante da instituição fez a apresentação do projeto 
Turismo + Sustentável, que tem como foco o território Abrolhos Terra e Mar, 
abrangendo a região de Canavieiras a Nova Viçosa, além das 8 unidades de 
conservação existentes, visando desenvolver uma rota de turismo sustentável. Os 
objetivos principais do projeto são promover o desenvolvimento socioeconômico 
e ambiental; fortalecer e integrar o trade turístico e as áreas naturais protegidas; 
fomentar o empreendedorismo sustentável; fortalecer as áreas protegidas como 
ativos da economia regional para geração de renda, sensibilização ambiental, criar 
uma identidade e realizar ações integradas de comunicação potencializando o 
turismo sustentável. Citou como principais desafios a potencialização do 
empreendedorismo e a qualificação profissional; as graves ocorrências que 
impactaram o setor turístico nos últimos 2 anos; otimizar ações de turismo de 
forma mais integrada e melhor aproveitamento dos potenciais turísticos naturais. 
Detalhou os prazos de entrega e os parceiros do projeto, ressaltando que a ideia é 
que a partir de 2023 o projeto tenha autonomia financeira.  

      ASSUNTO 4   
APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO DO 
FASB 

 O Secretário Executivo apresentou a proposta de orçamento do FASB, fixada em 75 
mil euros/ano, discutida anteriormente com o Comitê de Apoio ao FASB, 
detalhando cada uma das rubricas. Ressaltou que foi decidido na reunião do Comitê 
que a verba inicialmente destinada para aluguel de sala será remanejada para o 
apoio na contratação de internet para comunidades que tenham dificuldades de 
acesso e/ou problemas de conexão. 

 Esclarecida questão em relação à contratação dos coordenadores técnicos que irão 
apoiar a secretaria executiva e o FASB na originação e monitoramento dos projetos 
e que a gestão financeira ficará sob a responsabilidade da Instituição Sede, com a 
assinatura de um contrato junto ao FASB. O orçamento foi aprovado sem ressalvas 
pela plenária.  

 
Deliberação: O Secretário Executivo encaminhará o orçamento para o Gestor Financeiro 
do FASB, o qual terá a função de elaborar o contrato, determinar a forma de repasse do 
recurso (mensal, trimestral ou semestral) e modelo de controle. 

ASSUNTO 5  
APRESENTAÇÃO DE 
EDITAIS PARA 
CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAS/SERVIÇOS            

 Antes de iniciar a leitura dos Termos de Referência para contratação das duas 
coordenações, o Secretário Executivo comunicou à plenária que, devido à 
necessidade de maior dedicação ao FASB, terá que deixar a secretaria executiva do 
Fórum Florestal da Bahia. Sendo dessa forma necessária a publicação de edital para 
a contratação de um novo Secretário Executivo.  

 Em seguida foi realizada a leitura dos editais. As propostas de alteração foram 
discutidas e realizadas na mesma hora, buscando a aprovação da plenária. 

 O representante do Grupo Ambiental Natureza Bela se prontificou a levar os termos 
para análise de um advogado. 

 

Deliberação: O Secretário Executivo ressaltou a importância das contratações serem 
realizadas o quanto antes devido ao início do recebimento de propostas de projetos junto 
ao FASB. Com isso, receberia o parecer do advogado, faria as alterações que por ventura 



  

  

fossem necessárias e encaminharia termos para publicação. Após uma análise do 
currículos recebidos pelo Comitê de apoio ao FASB, seriam selecionados dois candidatos 
para cada vaga, os quais, fariam uma apresentação na próxima reunião de plenária no dia 
06 de Maio de 2021. Sendo a plenária responsável pela escolha das contratações. 

 

 

 

  
  

LISTA DE PRESENÇA 

 

Nomes Instituição 

1- Márcio Braga 
1- Secretaria Executiva 

2- Marcia Marcial 

3- Beline Passos 2- Instituto de Apoio e Proteção Ambiental - IAPA 

4- Fernanda Rodrigues 3- Diálogo Florestal 

5- José Francisco Júnior 4- Grupo Ambiental Natureza Bela 

6- Sueli Abad 
5- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS 

7- Danilo Sette 

8- Renata Pereira 
6- Conservação Internacional - CI 

9- Thais Tenório 

10- Almir Requião 7- Manguezal Meu Quintal 

11- Karkaju Pataxó 8- Federação Indígena Pataxó - FINPAT 

12- Oscar Artaza 9- Instituto Ciclos 

13- Virginia Camargos 10- Veracel 

14- Adriana R. Severino 11- Seagri PS / Rede Povos da Mata 

15-Murilo Caires Ferraz 

12- Suzano 16-Bruno Vendramini 

17-Antonio Nascimento Gomes 

18- Ana Odália Sena  13- Comitê de Bacias Hidrográficas PIJ 

19- Ivana Lamas 14- GIZ 

20- Marcelo Matsumoto  15- WRI 

21- Ernandes Ferreira 16- ADAB/ABAF 

22- Wilson Bittencourt 17- Seplan 

23- Lara Abrantes 18- Universidade do Estado da Bahia- UNEB 

24- Simone Tenório 19- IPÊ 

 


