
 

SÚMULA DE PLENÁRIA  (FEVEREIRO – 2022) 

 

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 11 de FEVEREIRO de 2022 

HORA: das 9 às 11 h (Realizada em sala virtual) 

 

INTITUIÇÕES PRESENTES  

ONGS: 

 ITAPOTY 

 SUINÃ 

 I.P.E 

 WRI – Brasil 

 GIRAMUNDO 

 ISA - Socioambiental 

 

UNIVERSIDADES 

 OCA / ESALQ-USP 

 PROMAB / ESALQ-USP 

 ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS / ESALQ-USP 

 UNESP / FCA – Departamento de Ciências Florestais. 

 

EMPRESAS 

 SUZANO 

 DEXCO (antiga Duratex) 

 BRACELL 

 KLABIN 

 

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

 Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 



 

P A U T A 

 

1) Retomada do andamento dos Grupos de Ação; 
 

2) Apresentação e solicitação de apoio para a pesquisa da doutoranda Júlia Benfica Senra 
(OCA – Esalq/USP), sobre o Fórum Florestal Paulista; 
 

3) Proposta de adesão de 3 novas instituições: Fundação Florestal do Estado de SP 
(escritório de Botucatu) / Embrapa (Monitoramentos – Campinas) / Associação dos 
Apicultores do Pólo Cuesta; 
 

4) Decisão sobre a Secretaria executiva do FFSP (mudança do atual secretário ou 
continuidade??) 
 

5) Diálogo e encaminhamentos sobre a renovação dos membros que compõe o “Comitê 
Gestor do FFSP” 
 

6) Proposta de criação de “cadeiras” no Comitê Gestor para representantes de 
instituições de ensino e pesquisa. 
 

7) Plenárias presenciais em 2022?? 

 

8) Definição de datas das próximas plenárias. 

 

9) Avaliação Geral sobre os principais resultados de 2021 e o que precisa ser melhorado. 
 

 
 
ENCAMINHAMENTOS E DELIBERAÇÕES DA PLENÁRIA 
 

1) Planejamento para o início da ação-piloto – “Água & Florestas plantadas”, 

envolvendo inicialmente as empresas Klabin, Dexco, Suzano e Sylvamo, 

juntamente com as instituições de ensino e pesquisa que participam do FFSP.  

 

O Objetivo desta ação-piloto será:  

“Construir de forma participativa (sociedade, academia e empresas) modelos 

conceituais para o manejo dos plantios florestais de eucaliptos que aliem a manutenção 

dos processos hidrológicos e a conservação da água com a produção florestal destas 

espécies, no Estado de São Paulo, tendo como piloto a região de Itatinga/Botucatu que 

apresentam características edáficas e climáticas suscetíveis à escassez hídrica, aliada à 

presença de áreas de recarga do Aquífero Guarani.”   



 

2) Aprovação do apoio para a continuidade da pesquisa da doutorando Julia 

benfica Senra (OCA-Esalq/USP), cuja tese tem o seguinte título: “Entrenós: 

diálogo genuíno e gestão florestal colaborativa”. E como objetivo: contribuir 

para a construção de conhecimento sobre a potencialidade do diálogo genuíno 

na gestão florestal em prol da conservação da natureza e dos benefícios sociais 

da floresta. 

 

3) Conforme indicação do Comitê Gestor do FFSP, foi aprovado pela plenária a 

adesão de 3 novas instituições: Fundação Florestal do Estado de SP (escritório 

de Botucatu) / Embrapa (Monitoramentos – Campinas) / Associação dos 

Apicultores do Pólo Cuesta. 

 

4) Conforme indicação do Comitê Gestor do FFSP, foi aprovado a continuidade do 

Ecólogo Murilo Mello, como secretário executivo. 

 

5) Conforme proposta do Comitê Gestor, foi iniciado o processo de substituição de 

instituições que compõe este Comitê, que no momento está composto por 2 

ONGS (Refloresta e Corredor Ecológico do Vale) + 2 empresas (Klabin e Suzano). 

Sendo que a proposta aprovada foi de substituir a representação de 1 ong e 1 

empresa, onde esse processo será conduzido e finalizado nos próximos 2 meses, 

em reuniões paralelas às plenárias do FFSP, com as instituições interessadas em 

participar do referido Comitê Gestor. 

 

6) Conforme sugestão da secretaria executiva, e indicação do Comitê Gestor, foi 

aprovado a inclusão de mais 2 cadeiras no Comitê Gestor para representantes 

das instituições de ensino e pesquisa, sendo que, por motivo de quórum, fica 

facultativa a ocupação destas 2 cadeiras, para que o Comitê possa manter suas 

reuniões e deliberações. 

 

7) Por questões sanitárias e de protocola a ser seguido pelos/as colaboradores/as 

das empresas, ongs e universidades, foi “pré-aprovado” a realização de uma 

plenária presencial nos dias 29 e 30 de junho, a ser confirmada na Plenária  de 

abril.  

 

 Sendo que, para a realização desta plenária presencial, deverão ser observados 

e exigidos alguns protocolos básicos: local bem arejado, uso máscara, uso de 

álcool gel, e comprovante de vacinação (pelo menos 2 doses). 

 

 

 

 

 



8) PRÓXIMAS PLENÁRIAS 

 MARÇO = DIA 11 

 ABRIL = DIA 07 

 MAIO = DIA 12 

 Sempre no horário das 9h às 12h 

 

9) Faltou tempo hábil para iniciar diálogo sobre avaliação dos resultados de 2021. 

 

10) Foi acolhida pela plenária a proposta da realização de um diálogo ou oficina de 

trabalho, com o tema Apicultura envolvendo as áreas das empresas florestais. 

Tema este a ser incluído na pauta da próxima Plenária para deliberação. 

 

 

 

 
Arquivo: SUMULA_PLENÁRIA_fevereiro_2022 
Elaboração: Murilo Mello (Sec. Executivo do FFSP) 
Aguardando contribuições para seu fechamento. 
07/03/2022 


