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Ata da 3ª Reunião Extraordinária 

da Comissão Estadual de 

Validação e Acompanhamento do 

SISA – CEVA, realizada em 17 de 

Abril de 2015. 

Em 17 de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de reuniões do 

Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais, localizada na Av. 

Nações Unidas, nº 233, Bosque, Rio Branco/AC, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária 

da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva) do Sistema Estadual de 

Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa). A Vice Coordenadora da Ceva, Sra Adelaide de 

Fátima, presidiu a reunião. 

A presente reunião teve como participantes Flávio Quental (WWF); Evandilson Alves 

(CUT); Adelaide de Fátima (Asimmanejo); Camila Oliveira (Asimmanejo); Érico Pires 

Barboza (PGE); Carlos Edegard de Deus (Sema); Cristina Lacerda (Sema); Moacir 

Haverroth (Embrapa); Marlene Jardim Medeiros (Seaprof). 

Participaram como convidados: Alberto Tavares (CDSA); Ana Paula Kanoppa (CDSA); 

Amanda Cecília Teixeira (Asimmanejo); Magaly Medeiros (IMC); Williane Antonio S. 

Pereira (IMC); Raul Torrico (IMC); Ofélia Machado (Sedens); Marky Brito (Sedens). 

O apoio à Secretaria Executiva contou com Ruth da Rocha Paiva (IMC); Bruno Pacífico 

(IMC). (Anexo 1 – Lista dos Participantes) 

A Sra. Vice Coordenadora iniciou a reunião dando boas-vindas aos participantes e em 

seguida leu a pauta da reunião dando início aos trabalhos. 

Pauta: 

1. Apresentação do Subprograma Pecuária Diversificada Sustentável – Alberto 

Tavares / Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais (CDSA) 

2. Apresentação dos Investimentos para o ano de 2015 - (Recursos KFW – REM 1 e 

II) – Marky Brito /SEDENS 
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1. Apresentação do Subprograma Pecuária Diversificada Sustentável 

Alberto iniciou destacando a relevância da CEVA no processo de governança e 

atualizou os membros sobre o Subprograma de Pecuária Diversificada 

Sustentável, no que se refere ao andamento da sistematização desse 

subprograma, que é de responsabilidade da CDSA. Apresentou ainda os Planos 

de ação do subprograma, com a proposta de 3 Cenários, com seus respectivos 

prós e contras. (Anexo 2 – Apresentação da Proposta do subprograma) 

 

Pontos abordados sobre Subprograma Pecuária Diversificada Sustentável 

Edegard de Deus parabenizou Alberto e toda equipe da CDSA pelo esforço para 

que conseguissem chegar a essa formatação, que tem um caráter inovador, 

sendo o Acre mais uma vez pioneiro em iniciativas concretas de sustentabilidade. 

Afirmou ainda que com isso constituído e legalizado, abrem-se oportunidades 

para novos investimentos no Acre. 

 

Alberto Tavares, ao finalizar a apresentação se colocou à disposição para 

perguntas e esclarecimentos e destacou a importância da avaliação pelos 

membros da CEVA para a aprovação. 

 

Érico Barboza destacou algumas observações sobre o Plano de Ação, 

ressaltando que ele não envolve os Projetos Especiais, mas é vinculado e será 

executado pela CDSA. Os Projetos Especiais caminham em uma linha que não 

se insere no Plano de Ação e que seria necessário traçar diretrizes também. 

Comentou ainda sobre a importância de refletir sobre as RESEX, pois não há 

governabilidade sobre elas e que isso deve ser feito em parceria com ICMBIO. 

 

Edegard de Deus informou que fizeram uma reunião sobre essas questões com 

os produtores, com bons resultados. E sugeriu que os membros da CEVA 

tivessem um prazo para fazer as sugestões ao programa. 
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Flávio Quental comentou que não era adequado caracterizar os produtores como 

pequenos, médios e grandes, pois isso já é regulamentado e já existe uma 

definição sobre o que é produção familiar e patronal e que isso é definido de 

acordo com a mão de obra utilizada. Ainda enfatizou que deve ter ênfase o plantio 

de árvores, pois o foco é carbono. 

 

Edegard de Deus reafirmou a colocação de Flávio, observando que esses 

conceitos já estão estabelecidos. 

 

1. Adelaide de Fátima finalizou a discussão questionando aos membros sobre a 

aprovação da proposta do Subprograma. Todos aprovaram com as 

recomendações. Os membros da CEVA se manifestaram, por consenso, à 

fusão dos cenários 1 e 3 para o Subprograma Pecuária. 

 

2. Apresentação dos Investimentos para o ano de 2015 - Recursos REM/KFW 

Marky iniciou sua apresentação observando que assumiu a gerência do Fundo 

Florestal. Apresentou o Plano de Investimentos programado para os Contratos do 

REM I e REM II, para o primeiro semestre de 2015, com o saldo dos recursos de 

2014. Enfatizou que estavam trabalhando para garantir o repasse dos recursos do 

segundo semestre e que para isso estavam elaborando um Relatório Anual 

analítico sobre os resultados e avanços das atividades realizadas em 2014. 

(Anexo 3 – apresentação da Planilha de Investimentos REM/KFW). Lembrou aos 

membros da CEVA que os relatórios anuais têm os detalhes dessas aplicações 

que podem ser acessados por eles. E prosseguiu apresentando as Diretrizes para 

o uso dos recursos do KFW. 

 

Pontos Abordados sobre o Plano de Investimentos para o ano de 2015: 

Magaly Medeiros informou que o relatório anual ainda não foi finalizado, mas que 

assim que ocorrer seria encaminhado à CEVA. E destacou que toda a discussão 

sobre o componente indígena é feita no âmbito do GT indígena e que foi definido 

utilizar uma política pública já existente, que são os planos de gestão das TI. 
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Edegard de Deus observou que esse é um investimento dos recursos que já 

foram repassados, por isso a previsão apenas para o primeiro semestre de 2015. 

Observou ainda que o segundo semestre estava dependendo do próximo repasse 

do KFW, que estava sujeito ao cumprimento de pré-requisitos: auditoria 

financeira, registro dos créditos. 

 

Destacou que uma das exigências do banco KFW foi a auditoria financeira que já 

estava contratada e até o final de maio seria executada. Destacou ainda que o 

outro desafio era a auditoria técnica, que vai fazer uma avaliação do desempenho 

e da aplicação dos recursos. 

 

Magaly Medeiros ressaltou que o percentual de cada categoria foi acordado no 

âmbito dos contratos e acordos complementares do REM /KFW. Complementou 

que a auditoria técnica vai analisar se essas atividades realizadas atingiram os 

resultados esperados e as metas previstas no projeto. 

 

Observou que até o momento apenas uma empresa se interessou em realizar a 

auditoria Técnica e que o recurso destinado para essa ação seria em torno de 

300 mil reais. 

 

Adelaide de Fátima finalizou a reunião questionando aos membros sobre a 

aprovação do plano de investimentos. Todos aprovaram. 

 

Encaminhamentos: 

1. Subprograma Pecuária Diversificada Sustentável aprovado com as 

recomendações de fusão dos cenários 1 e 3 e inclusão das recomendações do 

Dr. Érico e Flávio Quental. 

2. Plano de Investimentos aprovado por unanimidade. 

Não tendo mais nenhum ponto a tratar a reunião foi encerrada às 18h00. 
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