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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

GRUPO DE TRABALHO INDÍGENA – 

GTI DA COMISSÃO ESTADUAL DE 

ACOMPANHAMENTO E VALIDAÇÃO – 
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SISA DO ANO DE 2016. 

Nos dias 23 e 24 de Junho de 2016 no Sítio da Comissão Pro-Índio – CPI, situado na 

Estrada da Transacreana, Km 07, Rio Branco, Acre, às oito horas estiveram reunidos os 

membros do Grupo de Trabalho Indígena – GTI 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 Diretora-presidente do 

Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais do Estado do 

Acre – IMC, Sra. Magaly Medeiros, iniciou a reunião dando as boas vindas a todos, 

convidando para o primeiro momento o Secretário de Estado de Meio Ambiente do 

Acre, Sr. Carlos Edegard de Deus, a coordenadora da Comissão Estadual de Validação e 

Acompanhamento do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais do Acre – 

CEVA/SISA e o Sr. José Lima Kaxinawá, Assessor de Assuntos Indígenas do Gabinete 

do Governador para compor o dispositivo de abertura, os convidados se apresentaram 

na sequência. A referida reunião seguiu a programação destacada abaixo: 

1º DIA (Quinta-feira) 

Horário Atividade Responsável 

09:00 Abertura e boas vindas Moderação 

09:30 Síntese do GT Indígena Moderação 

10:00 
Apresentação da nova composição do GTI e 

Posse de novos membros 

Moderação 

10:15 Intervalo 

10:30 

Informes 

 Ata de reuniões anteriores 

 Visita da Califórnia 

 Plataforma DHESCA  

Magaly Medeiros 

10:45 Apresentação da Plataforma SOMAI IPAM 

11:15 
Apresentação da Proposta do Subprograma 

Indígena 

 

AEPI e PGE 

12:00 Almoço 

13:30 Apresentação da Proposta do Novo edital Comissão de 
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Acompanhamento e 

Construção do novo 

Edital 

14:00 
Dinâmica de coleta de contribuições e 

construção do novo Edital 

Comissão de 

Acompanhamento e 

Construção do novo 

Edital 

15:00 Intervalo 

15:15 Apresentação dos resultados da dinâmica 

Comissão de 

Acompanhamento e 

Construção do novo 

Edital 

15:45 Debate, comentários e considerações finais Moderação 

16:00 Informes Moderação/IMC/CPI 

17:00 Encerramento Moderação/IMC/CPI 

2º DIA (Sexta-feira) 

Horário Atividade Responsável 

08:00 Boas Vindas e Síntese do dia anterior Moderação 

08:15 

Avanços e impactos do Programa ISA 

Carbono 

 Apresentação de resultados do REM com 

enfoque Indígena 

 Apresentação dos resultados e 

perspectivas da execução financeira do 

REM – enfoque indígena  

 

 

 

 

SEMA, AMAAIAC e 

beneficiários  

 

 

09:40 Intervalo 

09:00 
Dinâmica de avaliação dos impactos do SISA 

em Comunidade Indígenas 

Moderação, IMC, CPI e 

IPAM 

10:00 Apresentação dos resultados da dinâmica  

11:00 Debate, comentários e considerações finais Moderação 

11:30 Encerramento IMC e Moderação 

12:00 Almoço 

 

A Diretora-presidente do IMC deu prosseguimento à reunião apresentando uma linha do 

tempo do Grupo de Trabalho Indígena que teve início de suas atividades entre 2011 e 

2012 após a instituição da Lei do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA, 

passando por um processo de Capacitação inicialmente para qualificação de debates e 

contribuições. Após a criação da Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento 

do SISA, o GTI foi oficialmente instituído tendo como missão contribuir para a tomada 

de decisão no âmbito das questões indígenas, estabelecendo canal de comunicação entre 

povos indígenas, Governo do Estado e instituições que compõem o SISA. Na sequência, 

foram apresentados os novos membros do GTI. 
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As Atas de reuniões anteriores foram apresentadas e, dados informes gerais. Dentre os 

informes, destacou-se a necessidade de resposta aos posicionamentos apresentados na 

Plataforma DHESCA. 

A Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil – é uma rede formada por 40 

organizações da sociedade civil, que desenvolve ações de promoção e defesa dos 

direitos humanos, bem como de reparação de violações de direitos. Seu objetivo geral é 

contribuir para a construção e fortalecimento de uma cultura de direitos, desenvolvendo 

estratégias de exigibilidade e justiciabilidade dos direitos humanos econômicos, sociais, 

culturais e ambientais, bem como incidir na formulação, efetivação e controle de 

políticas públicas sociais. 

Neste contexto, definiu-se uma comissão para discutir e elaborar respostas à referida 

plataforma. Definiu-se em consenso que a comissão deverá ser composta pelas 

seguintes instituições: FUNAI, SEMA, IMC, AMAAIAC e CPI. 

Após informes, o Instituto de Pesquisas da Amazônia – IPAM, através da colaboradora 

Fernanda Bortolotto, apresentou a Ferramenta SOMAI – Sistema de Observação e 

Monitoramento da Amazônia Indígena. Uma Plataforma online com dados científicos 

sobre as Terras Indígenas da Amazônia brasileira, que busca mostrar a importância 

destes territórios para ações de mitigação das mudanças climáticas e manutenção do 

equilíbrio ambiental regional. 

O SOMAI foi desenvolvido para o empoderamento indígena nas questões climáticas, 

levando-se em conta os impactos climáticos sobre suas terras. É uma ferramenta para 

povos indígenas, gestores e instituições que trabalham com o tema. A ferramenta 

permite a produção instantânea de mapas e relatórios que são rica fonte de informação 

sobre as Terras Indígenas. O SOMAI possui também uma calculadora de ameaças para 

combinar dados e calcular quais as terras mais vulneráveis. 

Na sequência Dr. Érico, da Procuradoria Geral do Estado, apresentou a minuta do 

Subprograma Indígena, destacando ainda que o documento está em fase de construção e 

deverá ser homologada por essa instância de governança. 

Dando continuidade à programação, iniciou-se discussão sobre aspectos do Novo Edital 

de Projetos Indígenas, o momento foi de construção coletiva, em consenso os 

participantes definiram os seguintes encaminhamentos: 
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 Delimitar temas específicos para projetos: 

Resíduos sólidos; 

Energias renováveis;  

 Definir teto máximo de projetos. R$ 100.00.000 por projeto;  

 Priorizar: 

Instituição/TI’s que ainda não acessaram; 

Instituições que já executaram e prestaram contas; 

Projetos novos/ atividades não desenvolvidas; 

Projetos de até R$100MIL por povo indígenas/TI; 

  Garantir a Equidade; 

 Capacitação para preparar instituição para executar e prestar contas dos projetos 

(capacitação para elaboração de projetos); 

 Construir plano de monitoramento participativo para acompanhar a execução de 

projetos (Capacitação projetos junto a oficina indígenas); 

 As capacitações devem ser voltadas para técnicos executores dos projetos 

(Governo e sóciedade civil pertencentes ao GTI); 

Condicionante para submissão de propostas; 

 IMC está construindo um MPO. (CONDICIONANTE, -INSTITUIÇÃO 

ADIMPLENTE – PRIORIZAR NÃO ATENDIDOS –INSTITUIÇÃO COM BOM 

HISTÓRICO); 

 Ativar Comissão de Construção do Novo Edital com participação das seguintes 

instituições: CPI, IMC, FUNAI, OPIRJ, AEPI, SEMA e AMAAIAC; 

 Elaboração de propostas de projetos por meio de seminários de trabalho. 

O segundo dia de atividades da 2ª Reunião Ordinária do GTI tratou da apresentação 

síntese de resultados dos projetos indígenas apoiados pelo Programa REM/KFW do 

SISA. 
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Na sequência o grupo debateu sobre o impacto do SISA para povos e comunidades 

indígenas, tratando ainda de resultados e perspectivas futuras para o Programa ISA 

Carbono apoiado através do REM/KFW. 

O resultado desse momento foram as seguintes recomendações e encaminhamentos: 

 Reunir comissão para discutir o novo Edital e metodologia adequada para coleta 

de contribuições e construção participativa; 

 Inserir o tema SOMAI nas oficinas de capacitação que ocorrerão nas 

comunidades Yorenka e Poyanawa; 

 Compartilhamento/Produzir informações e materiais explicativos (Luiz-

FUNAI); 

 Compartilhamento de dados geográficos para SOMAI/ACRE; 

 Assento na CEVA para representação indígena; 

 Garantir a paridade de gênero nos espaços de discussão de assuntos indígenas. 

 Propor atividades com estímulos a participação de mulheres, inclusive nos projetos de 

AAFIS. 

Dada a discussão das pautas previstas e definição de encaminhamentos homologados 

pela plenária, a reunião foi encerrada, com agradecimento a presença e participação de 

todos. Sendo assim a Secretaria Executiva da CEVA lavrou a presente ATA 

Registre-se e Publique-se. 

 


