
Câmara Municipal de Caravelas

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 01/2021"

Audiência Pública realizada pela Câmara de Vereadores de Caravelas, com a
finalidade de discutir, esclarecer e buscar solução acerca do encerramento, pela
empresa Suzano Papel e Celulose S.A:; das atividades de transporte de madeiras
entre o Terminal Marítimo de Caravelas e a Portocel-ES, e suas consequências
socioeconômicas.

No dia vinte e cinco do mês de janeiro de 2021, no Plenário da Câmara de Vereadores de
Caravelas, situada à Praça Teófilo Otoni, nO 182, Centro, Caravelas/BA, às 17h15min, foi
realizada a presente Audiência Pública n? 01/2021, emprazada por intermédio do Edital de
Convocação de Audiência Pública n? 01/2021. A gravação da Audiência Pública e esta Ata
estarão disponíveis à população em geral no site oficial da Câmara de Vereadores de
Caravelas hUps//www.camaradecaravelas.ba.gov.br. OBJETIVO: Esclarecer a população,
bem como buscar uma solução satisfatória, a respeito do encerramento por parte da
Empresa Suzano, das atividades de transporte de madeiras pelo Terminal Marítimo de
Caravelas. PAUTA: a) Abertura da Audiência pelo Presidente da Câmara de Vereadores de
Caravelas, Sr. Gilmar Souza da Silva; b) Orientação de como se dará o desenvolvimento
dos trabalhos; c) Franquear o uso da palavra aos Srs. Vereadores; d) Convidar os inscritos
para uso da palavra acerca do tema em questão; e) Franquear a palavra ao Vice-Prefeito de
Caravelas; e) Franquear a palavra ao Gerente de Relações Corporativas da Suzano Papel e
Celulose, que opera o Terminal Marítimo de transporte de madeiras em Caravelas; f)
Considerações finais e encerramento. COMPOSiÇÃO DA MESA: Sr. Gilmar Souza da Silva
- Presidente da Câmara, Adalírio Santos de Souza - Vice-Presidente, Leandro Santos de
Souza - Segundo-Secretário, Dr. Adauto Ronaldo Azevedo da Costa, Vice-Prefeito de
Caravelas, Sr. André Rocha Vieira de Brito, Gerente de Relações Corporativas da Suzano
Papel e Celulose S.A .. APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES INSCRITOS: Sr. David
Simões Soares - representante do Fórum de Desenvolvimento Sustentável de Caravelas.
DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS:' Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente Gilmar
Souza da Silva leu o Salmo 121, versículos 1 e 2 e, em seguida, declarou aberta a
Audiência Pública; nomeou o Sr. Kleber Passos Saúde para secretariar a Audiência Pública;
Cumprindo o protocolo, convidou para compor a Mesa o Dr. Adauto Ronaldo Azevedo da
Costa - Vice-Prefeito de Caravelas, e o Sr. André Rocha Vieira de Brito - Gerente de
Relações Corporativas da Suzano Papel e Celulose. Solicitou ao Secretário que
descrevesse, com base no Edital de Convocação 001/2021 (teor em anexo), sobre os
procedimentos a respeito do assunto a ser tratado, esclarecendo aos participantes quais os
critérios a serem observados para o bom andamento dos trabalhos, e que a presente
Audiência Pública busca apresentar propostas, alternativas e defender e atender os
interesses da população caravelense. Cumprido o rito inicial, o Presidente franqueou a
palavra aos Exmos. Srs. Vereadores, sendo a Sra. Raquel Siqueira Boa Morte a primeira
oradora, que, agradecendo a Dews a oportunidade, desejou uma boa tarde a todos ..
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Câmara Municipal de Caravelas
QUESTIONAMENTOS/ESCLARECIMENTOS: Utilizou, como instrumento de abordagem, o
recurso de perguntas objetivas dirigidas ao Gerente de Relações Corporativas da Suzano,
indagando-o sobre a decisão de paralisação das atividades e se há alguma forma de se
reverter esta situação do fechamento do nosso porto. O Sr. André Brito, cumprimentando a
todos, gentilmente iniciou sua explicação optando por fazer alguns esclarecimentos iniciais
e, de forma geral, destacou que a criação de um ambiente favorável de negócios é sempre
importante para o retorno da atividade. Frisou que, infelizmente, esta situação de
paralisação do terminal marítimo vem de questões comerciais, não se chegando a um
acordo contratual, uma renegociação que viabilizasse a manutenção das atividades entre a
Empresa e a Cia. de Navegação Norsul, atual transportadora de madeiras entre Caravelas
e a cidade de Aracruz-ES; e, assim que sejam feitos todos os estudos, todas as buscas de
um novo fornecedor, tornar-se viável a retomada da atividade. A Vereadora Raquel,
solidária aos funcionários que terão seus empregos afetados, perguntou o que os
Vereadores poderiam fazer para reverter essa situação. O representante justificou que,
infelizmente, a decisão é de caráter comercial e não há como rever um contrato que "já foi
quebrado". A Sra. Raquel apresenta outra indagação: Caravelas será afetada com a perda
de quantos empregos diretos e indiretos com esse fechamento? O mesmo explicou que, no
momento, não há como precisar um número definitivo. Comunicou que, atualmente,
aproximadamente 300 (trezentos) caravelenses estão trabalhando nesta operação, e que
"estamos de todas as formas buscando realocação ou recolocação, ou encontrar vagas no
mercado de trabalho no setor portuário para as pessoas que deixarão de trabalhar na nossa
operação". Entretanto, não precisou ainda o número exato dos desempregados, pois estão
realizando entrevistas e analisando como se dará o desligamento e/ou aproveitamento de
funcionários. Estamos verificando, dentro de todas as nossas operações regionais, aquilo
que será ampliado; estamos fazendo, de acordo com o perfil de cada colaborador, uma
análise de onde eles se encaixam, e vai ser feita uma proposta desde que exista o
suficiente. "Vai ter para todo mundo? Todo mundo será recolocado? Não posso garantir".
Mas tentaremos, de uma forma efetiva, propor outra coisa, pois não sabemos se todos
querem. Os colaboradores próprios aqui de Caravelas, e quando digo 'próprios' me refiro
aos funcionários da Suzano mesmo, são trinta e quatro. Dois já disseram que não querem
continuar na Empresa. A Sra. Vereadora indagou: Qual o montante de impostos que o
município deixará de arrecadar? Disse não ter ainda essa informação pois um levantamento
está sendo feito; entretanto se comprometeu a enviar um ofício contendo esses dados.
Temos os números gerais, mas ainda não foi feito um filtro com valores específicos de
Caravelas. Qual o apoio que a Empresa Suzano proporcionará aos que irão perder o
emprego? Estamos planejando, não só aos que perderão o emprego, mas para todo o
Município, a realização de cursos de capacitação, empreendedorismo, em recolocação
profissional. Além disso, estamos fazendo um diagnóstico, um plano de ação, para auxiliar a
indústria do Turismo para potencializar esta atividade em Caravelas. Quantas carretas de
madeira volta a circular diariamente na BR 101 com o fechamento do porto? A unidade de
Aracruz-ES, que era abastecida pelo porto de Caravelas, vai dar uma potencializada no
recebimento de madeira pelo o modal ferroviário vindo de Minas; e aqui na nossa região
acreditamos que haverá um aumento de cinquenta/sessenta carretas por dia, para fazer
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essa adequação, o que daria por hora, em média, duas ou três carretas a mais. Existe a
possibilidade da Suzano retomar às atividades? Sim, existe. A Empresa busca parceiros
mais ajustados ao modelo que seja viável do ponto de vista ambiental para a realização da
atividade. Estamos procurando armadores (construtores de navios/barcaças) para encontrar
um modelo que seja viável, e que tenha um ganho econômico/ambiental para toda a
atividade. Quanto ao prazo, acredita-se que dois anos é o suficiente e já se tenha este
estudo pronto para saber se volta ou não. O que o Município, através do Poder Executivo,
poderá fazer para retomar às atividades? Como foi uma decisão comercial, a Empresa
depende da manutenção de um ambiente favorável para a. atividade. A Vereadora,
agradecendo pelas respostas, concluiu lembrando que o Terminal de Barcaças foi instalado
e inaugurado no ano de 2002/2003, no mandato de seu pai, ex-Prefeito Jurandir Boa Morte,
o que deixa o seu coração ainda "mais apertado", pois Caravelas está dando um passo para
trás. Solicitou, "encarecidamente", que o Sr. André não permita o fechamento do Terminal
Marítimo e conclamou os Vereadores a lutar pela permanência das atividades. Se dirigindo
a todos os presentes, indagou: o que será do nosso comércio em Caravelas com essa
medida? Finalizou convidando a todos, junto com o Poder Executivo, para esgotar todas as
possibilidades em prol da continuidade do transporte de madeiras em Caravelas e pediu a
Deus que proteja a nossa cidade e o nosso povo. INSCRITOS: Dando continuidade à pauta
o Sr. Presidente Gilmar, lembrando que esta Audiência Pública está sendo transmitida pela
Tv Câmara Web de Caravelas, convidou o Sr. David Simões, Presidente do Fórum de
Desenvolvimento Sustentável de Caravelas, CNPJ nO 24.606.805/0001-41, inscrito nO01
para falar sobre o tema em questão: Utilizando o tempo pré-estabelecido de cinco minutos o
Sr, David Simões Soares iniciou agradecendo a Deus e saudou a todos com a Paz de
Jesus. Protestou em face do fechamento do porto em Caravelas. Perguntou se a equipe
econômica se interessou em negociar com a Empresa. Colocou a "falta de transparência"
como uma preocupação e acha difícil a forma como está sendo o desenrolar desta
desativação. Na condição de representanté do Fórum de Desenvolvimento Sustentável de
Caravelas, se colocou à disposição' para ajudar no que for possível, e "onde cada um pode
ajudar nesta questão". Comentou que mais de trezentos desempregados estão surgindo
com essa medida e declarou seu amor por Caravelas. Lembrou a perda da Júlio Simões e
agora a Suzano. Finalizou perguntando se há condições de se reverter esta situação, e que
Caravelas é uma das primeiras cidades brasileiras. Clamou a todos a respeitar Caravelas e
que nossa cidade não merece o_que está passando. Pediu que todos tenham força e
coragem para enfrentar esta realidade. Em seguida, o Presidente convidou o Vice-Prefeito
Dr. Adauto Ronaldo Azevedo da Costa, que iniciou cumprimentando a todos e aos
internautas; parabenizou os Vereadores pela iniciativa e ao Dr. André pela participação
nesta Audiência Pública. Lembrou que há exatos 25 dias atrás viveu, nesta Casa, a alegria
de ser empossado como Vice-Prefeito e que agora se sente triste com o encerramento das
atividades do transporte de madeiras. Reforçou o argumento de que a Empresa possa
mitigar o impacto que o desemprego venha causar às famílias envolvidas. Ficou surpreso
pela medida e que a Suzano, "com todo respeito" deveria tratar com mais antecedência a
abordagem, junto à comunidade, mas que, como já havia dito, a decisão é de cunho
comercial e irreversível. Colocou-se à disposição para quaisquer ações que possam ajudar,
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e, justificando que o Prefeito Silvio Ramalho não pôde se fazer presente, agradeceu pela
presença da Suzano nesta Audiência Pública, sendo importante esclarecer o boato de que
a medida do fechamento não foi, como comentado na cidade, por causa de cobrança de
impostos. O Vice-Prefeito Dr. Adauto concluiu dizendo que ora a Deus e que isso foi um
golpe que vai nos abalar e que "vamos dar a volta por cima"; e que vamos buscar essas
alternativas, trazer Empresas, mesmo que sejam de porte menor, e que cada
desempregado possa superar esse momento. Ato contínuo, o Presidente Gilmar disse que
deseja agradecer a Deus por estar aqui, e que ouviu cada um falar. Lamentou ver as
pessoas perderem seu emprego e seus sonhos irem embora. Que - continuou - possamos
lutar no dia a dia, com mais amor, por nossa Cidade e, fazendo um apelo, pediu ao Sr.
André Brito que continue lutando por esse povo, que não é sofrido, mas que precisa
continuar vivendo, continuar trabalhando e sustentando as suas famílias. E que esta luta
seja contínua. Dirigiu-se aos Vereadores e convidou a todos, lembrando a passagem bíblica
onde Pedro e João estavam à porta do Templo e um homem pediu uma esmola. E ele
respondeu: não tenho ouro nem prata mas tenho Aquele que pode tudo: em nome de Jesus
levante e ande. Estendeu a mão e o homem, que estava deitado, se levantou. Em outras
palavras, que possamos todos os dias fazer as coisas boas, mas temos que pegar firme no
batente para ajudar nossa gente. As pessoas podem não ver, mas Deus vê seu esforço.
Fecha-se uma porta, e, para Sua honra e glória, Deus abre dez. Em seguida, franqueou a
palavra ao Sr. André Brito que iniéiou dizendo que estão tentando buscar a solução para
essa questão. Nesta tentativa de recolocar o máximo de pessoas, solicitou, se dirigindo ao
Vice-Prefeito, o apoio para medidas mitigatórias (citou o Jovem Aprendiz como ação); que
conversou com o Prefeito, com o Vice-Prefeito e com o Presidente da Câmara para trazer
um apoio à agricultura do Município, seja com máquinas, implementos, etc.; e trazer pra cá,
para ser aplicado, não só na Sede, cursos de capa citação de mecânico de motores diesel,
curso de capacitação de mecânico de motocicleta, curso de capacitação de panificação e
confeitaria, entre outros. Teceu comentários sobre a importância dessa formação de mão de
obra utilizando parceiros como o SESI, SENAI, entre outros. Citou o turismo como gerador
de emprego e renda, e finalizou colocando-se à disposição e se mostrou aberto às ideias.
Comentou que o Prefeito, o Vice-Prefeito, o Presidente da Câmara, a Vereadora Raquel têm
seu contato direto e, ao encerrar, reconheceu que esse não é o melhor dos momentos.
Concluindo, o Presidente da Câmara Sr. Gilmar Souza da Silva agradeceu a presença e
participação de todos, ao Vice-Prefeito, ao Gerente de Relações Corporativas da Suzano,
aos profissionais da imprensa presentes à esta Audiência, e deu por encerrada esta
audiência pública. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente Ata, anexando-se à
mesma o Edital de Convocação 01/2021 desta Audiência Pública, que encerrou-se às
dezoito horas e dois minutos.
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