COMISSÃO ESTADUAL DE VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre - SISA
ATA
DA
2ª
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO E
VALIDAÇÃO – CEVA DO SISTEMA DE
INCENTIVOS
A
SERVIÇOS
AMBIENTAIS DO ACRE – SISA DO ANO
DE 2016.
No dia 22 de Agosto de 2016 na sala de reuniões da Presidência da Federação das
Indústrias do Acre – FIEAC, situado na Av. Ceará, 2737, 7º BEC, Rio Branco, Acre, a
partir das 14h30minutos até às 17h estiveram reunidos os membros da Comissão Estadual
de Validação e Acompanhamento – CEVA do Sistema de Incentivos a Serviços
Ambientais do Acre – SISA conforme comprovado na lista de presença em anexo. A
reunião foi iniciada pela Coordenadora da Comissão, Sra. Adelaide de Fátima Gonçalves
de Oliveira, que por sua vez, deu as boas-vindas, agradecendo a presença de todos, em
seguida apresentou as pautas de discussão, quais foram:
1. Informes – Seminário de Avaliação do Programa REM/KFW;
2. Resultados do Programa REM/KFW;
3. Apresentação sobre Subprogramas do SISA.
Na sequência a coordenadora da CEVA facultou a palavra à Diretora-Presidente do
Instituto de Mudanças Climáticas, Sra. Magaly Medeiros, e ao Secretário de Estado de
Meio Ambiente do Acre, Sr. Carlos Edegard de Deus, que por sua vez, destacou que as
informações a serem apresentadas nesta oportunidade foram devidamente apresentadas e
validadas pelo Conselho Estadual Florestal – CEF, instância de governança que atua em
assuntos relacionados ao Fundo Estadual Florestal - FEF. Em seguida Magaly Medeiros
informou que nos dias 12 e 13 de Setembro de 2016 será realizado o Seminário de
Avaliação dos resultados do Programa REM/KFW, destacando ainda, que o evento
contará com a presença da Sra. Christiane Ehringhaus, representante do KFW.
No que concerne o segundo ponto de Pauta, que trata dos Resultados do Programa
REM/KFW, a Diretora-presidente do IMC, fez uma breve introdução abordando os
seguintes temas: Aspectos sobre Monitoramento, Cumprimento das Salvaguardas
Socioambientais e Comunicação de resultados do SISA. Na oportunidade, Magaly
entrega aos demais membros da CEVA os seguintes relatórios: a) relatório anual de
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avanço do Programa Global REDD EarlyMovers no SISA Acre Fase I, 2015; e, b)
relatório anual de avanço do Programa Global REDD EarlyMovers no SISA Acre Fase
II, 2015.
O terceiro ponto de pauta foi apresentado pelo convidado Sr. Alberto Tavares, Diretorpresidente da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre
– CDSA que apresentou um resumo geral sobre o histórico das discussões e atividades
para definição e elaboração dos Subprogramas: Indígena, Extrativista e Pecuária
Diversificada. Ainda no âmbito dos Subprogramas, a Técnica da CDSA, Sra. Ana Paula
Kannopa, apresentou o Subprograma Pecuária diversificada, abordando aspectos gerais,
critérios e diretrizes. Tendo em vista o avançar do horário, o Sr. Carlos Edegard de Deus,
propõe que após o envio de documentos sobre os Subprogramas, sejam realizados debates
com membros da CEVA por temática abordada, visando um momento para discussões
embasadas nos aspectos apresentados nesta reunião. Compondo o conjunto de
apresentações relacionadas a terceira pauta da reunião, o Procurador de Meio Ambiente
do Acre, Dr. Érico Pires, expõe o Subprograma Indígena, destacando as diretrizes,
critérios e instrumentos para o planejamento, tais como: Planos de Ação, Projetos
vinculados e Projetos especiais.
Complementar à pauta referente aos avanços do Programa REM/KFW, o convidado
Marky Brito, técnico da SEMA, apresentou síntese dos relatórios de avanço do programa,
detalhando resultados da Fase I e Fase II.
Haja vista a apresentação de todos os pontos de pauta, a reunião gerou os seguintes
encaminhamentos:


Envio de documentos base de cada Subprograma apresentado (Indígena e
Pecuária Diversificada) para análise por parte dos membros desta comissão;



Realização da 2ª reunião extraordinária para discussão sobre aspectos dos
Subprogramas deverá ocorrer entre os dias 02 e 08 de Setembro do corrente ano;



Inserir na pauta da 3ª reunião Ordinária da CEVA a criação de um Grupo de
Trabalho voltado para o Setor Produtivo do Estado do Acre.

Nas considerações finais, o Sr. Carlos Edegard, destacou que a SEMA vem envidando
esforços no sentido de acompanhar e concluir o processo de prestação de contas de
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projetos executados com recursos do Programa REM/KFW. Em contrapartida, a diretorapresidente do IMC, destaca que os projetos financiados pelo têm resultados significativos
tanto para estratégias de REDD+ como na geração de impactos positivos na vida dos
beneficiários que vão desde a otimização da produção rural/florestal, geração de receitas
e melhoria da qualidade de vida no campo. Somado à isso, o Sr. Alberto Tavares destaca
que um dos resultados gerado a partir da aplicação dos recursos do REM e da análise de
avanços dos projetos e subprogramas é a possibilidade de impulsionar os Diálogos sobre
a captação de recursos e repartição de benefícios.
A coordenadora da CEVA de posse da palavra agradeceu a presença dos convidados e
dos participação dos membros, encerrando assim a reunião.

Registre-se e Publique-se.

