
COMISSAO ESTADUAL DE VALIDAçAO E ACOMPANHAMENTO

SÍstema de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre - SISÁ

ATA DA 8A REUNIAO
EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
ESTADUAL DE VALIDAçÃO E

ACOMPANHAMENTO CEVA DO

SISTEMA DE INCENTIVOS A
SERV|çOS AMBTENTATS DO ACRE -
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Em trinta e um de outubro de dois mil e dezessete, na Sala de Reuniões do

Espaço Sindical da Federação das lndústrias do Estado do Acre, situada na

Avenida Ceará,3727, Abrahão Alab, em Rio Branco, Acre, às quatorze horas e
trinta minutos estiveram reunidos os membros da Comissão Estadual de

Validação e Acompanhamento do Sistema de lncentivos a Serviços Ambientais

do Acre, Senhoras e Senhores: Adelaide de Fátima Gonçalves de Oliveira e
Camila Monteiro Braga de Oliveira - Asimmanejo; Flávio Quental Rodrigues -
WWF; Erico Maurício Pires Barboza - PGE; Maria Jocicleide Lima de Aguiar -
GTA; Fernanda Fonseca - Embrapa; Carlos Edegard de Deus - Sema e
convidados, conforme lista de presença em anexo. A reunião foi iniciada pela

Coordenadora da Comissão, a Sra. Adelaide de Fátima Gonçalves de Oliveira,
que deu boas vindas, agradecendo a presença de todos. Em seguida informou
que a pauta da reunião seria a aprovação da nova versão da Planilha de

lnvestimentos do Programa REDD Early Movers (REM). Em seguida passou a
palavra ao Sr. Carlos Edegard de Deus, que justificou a ausência da Senhora

Presidente do lnstituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços

Ambientais, Magaly Medeiros, na reunião, informando que a mesma estava em

Brasília juntamente com o Secretário de Estado de Planejamento, parc
apresentação da Proposta do Programa REM - Fase ll à Comissão de

Financiamentos Externos - Cofiex. O Sr. Roger Recco - Seplan, explicou que

a Cofiex é o órgão colegiado do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão que identifica, examina e avalia as solicitações de financiamento
externo, seja ele reembolsável ou não. A comissão se reúne periodicamente

para avaliar uma lista de projetos pré-classificados que recebem ou não

parecer favorável. As atividades da Secretaria Executiva da Cofiex são

exercidas pela Secretaria de Assuntos lnternacionais do Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão - SEAIN/MP, a qual compete prestar apoio

administrativo ao funcionamento da Cofiex. lnformou ainda, que na primeira

etapa já havia sido aprovada e autorizada na Cofiex o montante de dez milhões

de euros. Porém após a reunião no Rio de Janeiro com o Banco Alemão de

Desenvolvimento KfW, em que o Departamento Ministerial de Negócios,

Energia e Estratégia lndustrial do Reino Unido - BEIS sinalizou a aprovação de

trinta milhÕes de euros, houve a necessidade de se pleitear a aprovação e



COMISSÃO ESTADUAT DE VALIDAçÃO E ACOMPANHAMENTO

Sistema de Incentivos o Serviços Ambientais do Acre - SISÁ

autorização do montante desse recurso (complementação de vinte milhÕes de
euros), caso ocorresse a assinatura do contrato na Conferência das Partes da

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima de 2017,

COP23. O Sr. Roger Recco continuou enfatizando que o Secretário de
Planejamento estaria em Brasília para outras tratativas e aproveitou a

oportunidade para, juntamente com a Sra. Magaly Medeiros se reunir com a
equipe da Cofiex e obter a aprovação e'autorização para contratação dos trinta
milhÕes de euros. O Sr. Carlos Edegard de Deus informou do acréscimo de

2.999 milhÕes de euros correspondendo a dez milhões de reais. Em seguida
explicou como foi feito o aporte desses recursos na Planilha de lnvestimentos,
priorizando algumas atividades, como a subvenção da Borracha e a pedido do
KfW o Comando e Controle, sendo os recursos repartidos equitativamente por

atividade respeitando-se as porcentagens já estabelecidas. Em seguida,
solicitou que o Sr. Stoney Pinto - IMC procedesse à apresentação da Planilha.

Com a inclusão de 2.3000.000,00 Ml de Libras do BEIS (equivalentes a

2.996.800,00 Ml de Euros e a 10.913.446,56 Ml de.Reais, na cotação de

3,6417 Reais por 1 Euro) foi necessário distribuir o recurso nas atividades já

aprovadas pela CEVA de acordo com as porcentagens para cada

subprograma. Desse modo, 70% (R$ 7.639.412,59) do adicional foi alocado
nas atividades de custo direto e 30% (R$ 3.274.033,97) no fortalecimento do

SISA. O subprograma territórios indígenas, os componentes Formação e

Capacitação dos Agentes Agroflorestais lndígenas e Formação lntercutural
Diferenciada lndígena, foram aditivados em R$ 392884,07652 ambos. A
lmplementação dos Planos de Gestão de Terras lndígenas foi aditivada em R$

523845,43536. O subprograma Territórios da produção familiar sustentável
recebeu aditivo de 1 Ml de reais no componente Subsídio da Borracha. Os

componentes Florestas Plantadas e Apoio a regularização ambiental (PRA),

voltaram aos seus valores iniciais (em função do remanejamento de recursos

desses dois componentes para outros), os demais itens foram acrescidos

igualmente em R$ 190483,217955556. O Subprograma Territorio da Pecuária

Diversificada Sustentável teve todos seus itens aditivados em R$ 341045,205
cada. Para o Fortalecimento do SISA e Mecanismos de REDD, o componente
Oficinas Participativas de Elaboração do ZEE voltou para seu valor original.
Cada item do componente comando e controle foi aditivado em R$

272836,164083333. Foi ressaltado que o valor do recurso destinado a cada

componente estaria sujeito a alteração, em função da cotação do
Euro/LibralDólar no dia da incorporação do mesmo por parte do Brasil (sem

comprometer as porcentagens definidas para cada subprograma).
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Em seguida, foram agendadas as datas de 20 e 21 de novembro para a

realização de reuniões setoriais pa-a o detalhamento da Planilha de
lnvestimento.

Sendo assim a Secretaria Executiva da Ceva tavàu a presente Ata, assinada
pela Coordenadora da Comissão, Sra. Adelaide de Fátima Gonçalves de

Oliveira. r
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Coordenadora da CEVA

Registre-se e Publique-se.
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