
 
 
 

 
 

COMISSÃO ESTADUAL DE VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 

Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre - SISA 

ATA DA 1ª 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 23 de Março de 2016 na sala de reuniões do Instituto de Mudanças Climáticas e 

Regulação de Serviços Ambientais do Estado do Acre – IMC, situado na Av. Nações 

Unidas, 233, Bosque, Rio Branco, Acre, à 14 h 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. Maria Jocicleide 

Aguiar, que por sua vez, deu as boas-vindas, agradecendo a presença de todos, em seguida 

apresentou as pautas de discussão, quais foram: 

1. Plano de Ação das salvaguardas socioambientais do SISA 

2. Propostas para Comunicação e Mecanismo de Retorno sobre o 

Cumprimento das Salvaguardas do SISA 

A coordenadora da CEVA, explicou que os temas citados seriam apresentados pelo 

colaborador convidado Sr. Pavel Jezek que desenvolveu os serviços de consultoria para 

a WWF Brasil para construção dos referidos produtos. O consultor propôs a definição de 

um período de alguns dias para que os membros da comissão pudessem ter acesso aos 

documentos para análise e envio de contribuições, após a apresentação. Destacou que o 

os documentos em discussão foram elaborados com base nos resultados de Avaliações 

Externas da Iniciativa Internacional REDD+SES, no Relatório de Auto Avaliação 

do Processo de Implementação das Salvaguardas Socioambientais do SISA e nos 

impactos do avanço no desenvolvimento das salvaguardas, agregando a perspectiva de 

próximos passos para o Sistema. Pavel ressaltou também que a Iniciativa Internacional 

REDD+SES fez reconhecimento oficial ao Acre durante a COP 21 pelo esforço do Estado 

no sentido de seguir as recomendações internacionais para o processo de implementação 

das salvaguardas socioambientais. No que concerne o Plano de Ação as lacunas 

identificadas a partir dos documentos supracitados indicaram como prioridade as 

seguintes atividades: a) Aprimoramento do monitoramento do cumprimento das 

salvaguardas; b) Divulgar informações atualizadas sobre o SISA; e c) Elaboração de 

documentos consolidados para subsídio a tomada de decisão. No referido Plano de Ação, 

as principais atividades previstas são as reuniões da CEVA, atividades de monitoramento 

do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC e as 

reuniões do Colegiado dos Conselhos, conforme pode ser observado na tabela 

apresentadas a seguir: 
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Tabela 1: Cronograma do Plano de Ação (elaboração 2015, implementação 2016)  

Ano Atividade Realização Participação 
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Anuncio do início da elaboração do Plano de 

Ação em reunião extraordinária da CEVA 

(agosto 2015) 

IMC CEVA 

Apresentação do Plano de Ação preliminar e 

recomendações dos departamentos de 

monitoramento e normatização do IMC 

IMC  

Apresentação do Plano de Ação preliminar e 

recomendações para monitoramento em reunião 

extraordinária da CEVA (2015-2016)  

CEVA  

Recomendações para o plano de ação preliminar 

em reuniões setoriais e recomendações  
IMC 

Setores 

sociais 

Recomendações, validação e aprovação do Plano 

de Ação em reunião do Colegiado dos Conselhos, 

CEVA e GT  

IMC 

Colegiado 

dos 

Conselhos, 

CEVA e GT 

Relatórios de monitoramento de resultados e 

salvaguardas com base em visitas de campo em 

2015  

IMC  

Avaliação e prestação de contas das atividades 

em 2015  
CEVA IMC  
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Reunião de planejamento das atividades de 2016 
CEVA, 

IMC 
 

Monitoramento do cumprimento das 

salvaguardas com visitas de campo (2016) 
IMC CEVA? 

Elaboração da versão preliminar dos Relatórios 

Trimestrais de Avanço e Monitoramento das 

Salvaguardas (4 em 2016) 

IMC  
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Elaboração de Relatório Anual de Análise e 

Avaliação de Resultados, de novas Políticas de 

REDD+ e Salvaguardas 

IMC  

Retorno  CEVA  

Elabora relatório preliminar de autoavaliação do 

cumprimento das salvaguardas  
IMC  

Apresentação a CEVA do 2º Relatório preliminar 

de Autoavaliação (com base no Monitoramento 

2016)  

IMC CEVA 

Encontros e recomendações setoriais referente o 

2º Relatório preliminar de Autoavaliação e 

recomendações 

IMC Setores 

Apresentação e discussão da versão preliminar do 

2º Relatório de Autoavaliação e recomendações 

em consulta pública 

IMC, 

CEVA,  
Conselheiros 

Reunião do Colegiado dos Conselhos e 

apresentação, discussão e aprovação do 2º 

Relatório de Autoavaliação e recomendações 

 

Colegiado 

dos 

Conselhos 

Edição da versão final 2º Relatório de 

Autoavaliação 2015-2016 
IMC  

Reunião ordinária do Colegiado com avaliação e 

prestação de contas de 2016 e entrega do 2º 

Relatório final de Autoavaliação 

CEVA  

 

Tendo como expectativas o Engajamento das instituições que compõem o Sistema de 

Incentivos a Serviços Ambientais – SISA, e a Eficiência no Monitoramento do 

Cumprimento das Salvaguardas. No esquema apresentado abaixo, estão destacadas as 

principais funções institucionais durante o ciclo bianual do monitoramento das 

salvaguardas. 

  



 
 
 

 
 

COMISSÃO ESTADUAL DE VALIDAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 

Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre - SISA 

Esquema 1: funções institucionais. 

 

 

A plenária da CEVA sugeriu a elaboração e o compartilhamento de materiais de 

comunicação externa sobre os resultados do monitoramento, atingindo assim a sociedade 

em geral e atores não envolvidos no SISA. Em relação às funções institucionais no Plano 

de Ação, solicitou-se a inserção da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA como 

componente atuante também nas ações de monitoramento, ressaltando a importância 

dessa organização para o andamento do Sistema. Somado a isso, tendo em vista o Plano 

de Ação e a Proposta de mecanismos de retorno, A coordenadora da CEVA ponderou que 

o relatório anual de atividades deverá obedecer o calendário previsto para dar agilidade e 

garantir a eficiência, eficácia e efetividade do processo. a plenária discutiu definiu que a 

Comissão deverá ter relatórios parciais além do relatório anual de atividades, de forma a 

tornar mais eficiente o processo de avaliação do desenvolvimento das funções dessa 

instância de participação e gestão social. A Sra. Cristina Lacerda, representante da 

SEMA, sugeriu que os relatórios parciais tanto da CEVA quanto do SISA sejam 

produzidos por semestre como documentos de subsídio interno à Comissão, enquanto o 

relatório anual será público.  No que tange a Proposta de Mecanismos de retorno foram 

recomendadas as seguintes atividades: a) Realização de Oficina Participativa de 

Comunicação e Mecanismo de Retorno; b) Lista de Lacunas para discussão e exercício 

de proposição para estratégias de retorno; e c) Construção de Mapa de Comunicação. 
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“Mecanismo de Retorno” refere-se ao retorno de informação comunicada (feedback) no 

âmbito do monitoramento do cumprimento das salvaguardas socioambientais no SISA e 

seus programas. 

Neste sentido, os membros da CEVA sugerem que os relatórios anuais tanto do IMC 

quanto da CEVA contemplem um capítulo específico sobre o monitoramento. No tocante 

à comunicação, Cristina Silva, representante do Conselho Nacional dos Seringueiros – 

CNS, e a Sra. Jocicleide Aguiar, ponderam que é necessário diferenciar comunicação 

informativa do marketing, visto que, um se refere ao compartilhamento de conhecimentos 

e informações, enquanto a outra contempla apenas a divulgação de atividades pontuais, 

membros da Comissão concordam que as duas são distintas, porém, ambas são relevantes. 

A representante da Associação de Manejadores de Recursos Florestais do Acre – 

ASIMMANEJO, Sra. Adelaide de Fátima, destaca que mesmo a comunicação 

informativa deve contemplar linguagens adequadas a cada grupo de atores relevantes, 

sejam os beneficiários, provedores e outros stakeholders, ressaltando também a 

importância da existência e cumprimento das salvaguardas socioambientais. O 

colaborador convidado, Pavel, comenta que o Programa REDD for Early Movers – 

REM/KFW gera relatórios trimestrais sobre avanços, que precisam agregar informações 

relacionadas ao atendimento das salvaguardas do SISA para se tornarem mais completos. 

Joci Aguiar informa que a CEVA tem acesso livre aos referidos documentos, 

necessitando tornar isso uma atividade periódica incluindo-a no cronograma de reuniões 

e atividades da Comissão. Assim Cristina Silva sugere que a plenária construa um Check 

List de monitoramento interno para orientar as ações voltadas para este fim. Propõe-se 

também que as atividade relacionadas ao cumprimento de salvaguardas incorporem 

também olhar sobre os respectivos indicadores definidos. Foram definidos os seguintes 

encaminhamentos: 

 Formalização e planejamento de atividades do Grupo de Trabalho 

Interinstitucional de Mulheres – GT Mulher mediante reunião com IMC; 

 Compartilhamento das Minutas apresentadas na reunião para análise e coleta 

de contribuições dos membros da CEVA e de seus pares. 

Para colaborar com a construção e consolidação dos produtos apresentados foram feitas 

as recomendações destacadas a seguir: 
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 Inserir as instâncias de governança estaduais (Conselhos/Colegiado) dentro 

do Plano de Ação, propondo integração dos mesmos com a CEVA e demais 

atores do SISA; 

 A proposta do cronograma do Plano de Ação deverá ser reformulada 

considerando que os recursos para implementação estão assegurados até o 

final de 2016; 

 Elaboração de uma planilha de acompanhamento que termine com uma 

proposta de auto avaliação em 2016; 

Dada a discussão das pautas previstas e definição de encaminhamentos e recomendações 

homologadas pela plenária, a Coordenadora da Comissão encerrou a reunião destacando 

os principais temas de pauta para próxima reunião, quais sejam: apresentação dos 

resultados do Programa REM, apresentação e discussão da minuta do Plano de 

Comunicação do SISA, e eleição de nova coordenação da CEVA, tendo em vista a 

finalização de mais um ciclo de gestão, mediante a oficialização da composição atual, 

validada no Colegiado dos três Conselhos Estaduais. Sendo assim a Secretaria Executiva 

da CEVA lavrou a presente ATA. 

  

Registre-se e Publique-se. 


