MEMÓRIA 8ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA FÓRUM FLORESTAL BAHIA
Realizada em: 30/08/2021
Horário: 14:00 às 17:00
Local: Videoconferência via Plataforma ZOOM
Observação: Juntamente com esta Memória, os materiais relacionados à reunião também
estarão disponíveis na página do FFBA no site do Diálogo Florestal Nacional.

Item
ASSUNTO 1
RENUMERAÇÃO
DAS MEMÓRIAS

PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
• Antes da apreciação do Planejamento Estratégico, a secretaria executiva
colocou em pauta a renumeração das memórias, solicitada pelo representante do
Instituto Ciclos. Argumentou que, após conversas e consultas ao RI, seu
entendimento era de que o FFBA tem 4 reuniões ordinárias anuais e que as
convocações além dessas 4 seriam extraordinárias.

✓ O representante do Instituto Ciclos esclareceu que seu
posicionamento foi no sentido de manter sequência e organização,
pois as reuniões extraordinárias têm características peculiares, tais
como: ter uma pauta específica ou preceder uma reunião ordinária.
E que no seu entendimento algumas reuniões convocadas por via
remota como extraordinárias, apenas cumpriram o calendário. E
que é apenas uma questão de reorganizar, trocando do título de
extraordinária para ordinária, mantendo a contagem do número de
reuniões ordinárias e extras.
✓ O representante do NGPTA complementou que as extraordinárias
são convocadas para tratar de assuntos específicos ou de temas
que não foram definidos ou que não se chegou a um acordo no
tempo normal da reunião.
ASSUNTO 2
REVISÃO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

• Como metodologia para revisão do Planejamento Estratégico, definiu-se
apreciar todo o documento para observar se o mesmo está atualizado, conferindo
o que foi feito e o que está em aberto. Sobre os itens em aberto, decidir se ainda
fazem sentido ou não, reprogramando as atividades.
* Objetivo 1.1- Capacitar os membros do Fórum Florestal sobre o tema Ecologia da
Paisagem, para qualificar as discussões e nivelar conceitos.
Status: Atividades foram executadas
*Objetivo 1.2- Identificar áreas prioritárias para formação de corredores no
território, visando ao aumento da conectividade estrutural

Encaminhamentos:
- Realização de oficina, a princípio via remota, para alinhamento das informações
disponíveis sobre o assunto, a exemplo do trabalho de áreas prioritárias para
identificação de potenciais de carbono e fragmentos, executado pela CI, e do
mapeamento de conectividade entre Bahia e Espírito Santo, que está sendo feito
pela Suzano.
- Agendar reunião com a CI (Ludmila), com a presença da Suzano (Deivid), para
analisar o status do trabalho que está sendo executado pela organização.
- Fundir os objetivos 1.2 e 1.3
*Objetivo 1.4- Aumentar o engajamento de representantes de diferentes setores
socioeconômicos no Fórum Florestal a fim de melhor planejar e transformar as
paisagens em paisagens mais sustentáveis
Encaminhamentos- Avaliar esse objetivo a cada reunião ordinária, trazendo reportes/ informações
das ações que estão sendo realizadas pela Secretaria Executiva.
- Criar uma agenda interna, na Secretaria Executiva, de convites recorrentes para
os demais atores do território. Trazer reportes nas próximas reuniões para
mensuração dos resultados.
- Elaborar uma apresentação (encarte, doc, vídeo...) sobre o FFBA para ser
encaminhada junto com o convite.
- Trabalhar no Plano de Comunicação, em conjunto com o Diálogo Florestal.
- Após alinhamento com o Diálogo Florestal, compartilhar o Plano de
Comunicação com os membros do FFBA.
- Além do convite para outros atores do território, reforçar chamada para
membros do FFBA que deixaram de participar das reuniões, a exemplo dos
representantes de Costa Dourada.
*Objetivo 1.5- Monitorar fauna e flora no território a fim de avaliar e qualificar a
efetividade das medidas de manejo para a conservação da biodiversidade
• O representante da Suzano pontuou que a disponibilização do banco de dados
está sendo avaliado pelas empresas por conta da preocupação com o aumento da
caça e pesca no território e do receio das informações caírem em mãos erradas.
Encaminhamentos- Apresentação na próxima reunião ordinária do Monitoramento de
Biodiversidade que está sendo realizado pelas empresas florestais, executado
pela Casa da Floresta.
*Objetivo 1.6- Monitorar cumprimento e eficiência dos acordos do FF
• O representante da Suzano afirmou que os acordos do FF são pauta de auditoria
interna e externa (certificações) e estão internalizados nas operações florestais das
empresas
*Objetivo 2.1 - Conhecer as comunidades do território e suas relações com os
recursos naturais

Atividade 2.1- Mapear a presença de Povos Indígenas, Comunidades Tradicionais,
vilas rurais e comunidades isoladas
Sub-atividade 2.1.1- Cada empresa disponibilizará os mapas com os dados
referentes à sua área de atuação
Status: OK - empresas enviaram os dados e foi inserida uma camada no
Monitoramento.
Sub-atividade 2.1.2- Validação ou refinamento, se for o caso, em plenária
Status: Não realizado, por conta da pandemia
Sub-atividade 2.1.2- Consolidação de todos os dados em uma única base, a ser
disponibilizada para o monitoramento da cobertura vegetal
Encaminhamento:
Reunir as várias iniciativas que estão acontecendo na região e fazer consolidação
dos dados
Atividade 2.2- Estimular os membros do FF para elaboração de projetos e
captação de recursos visando minimizar os efeitos negativos de exploração
insustentável de recursos naturais.
Status: Em andamento, por meio do FASB, FUNBio e outras iniciativas de apoio a
projetos no território.
*Objetivo 3- Fomentar o planejamento e ordenamento territorial, melhores
práticas na agropecuária e a economia verde
A representante do MDPS destacou que o FASB possibilitará ao FFBA a adesão de
novos atores do território.
Atividade 3.1• Finalizando o tema, a secretária executiva informou que fará a revisão do
documento, com a inclusão de datas, para ser apresentado e revalidado na próxima
reunião plenária.
ASSUNTO 3
MONITORAMENTO
DA COBERTURA
VEGETAL

• Sobre o questionamento do representante do NGPTA sobre a previsão de início
do Monitoramento Independente da Cobertura Vegetal, a secretária executiva
destacou que na próxima reunião fará a apresentação do edital de contratação da
empresa que realizará o Monitoramento, para que as atividades tenham início em
2022.
• O representante do Instituto Ciclos sugeriu a possibilidade de o Monitoramento
ser executado por organizações do território, ao invés de lançar um edital aberto a
nível nacional, por acreditar que já existe expertise local para a realização do
levantamento. E que é preciso repensar e rediscutir o modelo e a forma de
contratação.

ASSUNTO 4

•

GRUPOS DE
TRABALHO

Em seguida, a secretária executiva colocou em discussão o funcionamento
dos Grupos de Trabalho - GTs

Encaminhamentos:
•
•
•
•
•
•

ASSUNTO 5
ATUALIZAÇÃO LISTA
DE MEMBROS

•
•
•

Momento de revisão e frentes de trabalho. GTs foram revisados e estão
mantidos:
Manutenção do GT diagnóstico mata atlântica, GT FASB, com base em projetos
em andamento, manutenção do GT Uso Sustentável do Solo (incluindo LUD).
Criação de novo GT para revisão do regimento interno do Fórum;
LUD, Monitoramento da cobertura vegetal continuam
Criação de GT de diversidade em discussão (inclusão de negros e índios)
Criação de metodologia em que grandes organizações que submetam projetos
ao FASB tenham parceria com organização local

Análise realizada – Apoio do forum
Lista atualizada de membros sendo finalizada e envio posterior ao Diálogo
Florestal
Regras de inclusão e manutenção como membro do forum serão
revisitadas durante a revisão do regimento interno.

LISTA DE PRESENÇA
Nomes
1- Victoria Rizo
2- Marcia Marcial
3- Virgínia Camargos
4- Márcio Braga
5- Almir Requião
6- Beline Passos
7- Sueli Abad
8- Oscar Artaza
9- Adriana R. Severino
10- Deivid Pereira
11- Luciane Chiodi
12- Ana Loreta Paiva
13- Ernandes Ferreira
14- Renata Pereira

Instituição
1- Secretaria Executiva
2- Veracel
3- New Generation Plantations TA – NGP TA
4- Manguezal Meu Quintal
5- Instituto de Apoio e Proteção Ambiental - IAPA
6- Movimento de Defesa de Porto Seguro - MDPS
7- Instituto Ciclos
8- Rede Povos da Mata
9- Suzano
10- Agroicone
11- ABAF/ADAB
12- Conservação Internacional - CI

