
 

 

COMISSÃO NACIONAL PARA REDD+ (CONAREDD+) 

CÂMARA CONSULTIVA TEMÁTICA DE PACTO FEDERATIVO (CCT-PACT) 

 

8ª Reunião Ordinária 

Ajuda Memória 

 

Data: 23 de agosto de 2018 (quinta-feira)  

Horário: 09h30 às 16h00   

Local: Sala T13 do anexo do Ministério do Meio Ambiente – MMA – SEPN 505 Bloco “B”, 

Ed. Marie Prendi Cruz, Brasília-DF. 
  

Pauta:   

Horário  Tema   

09h30  Abertura/Informes gerais  

10h00 

 
Validação da ajuda memória da 7ª reunião da CCT-Pact   

10h30 

Discussão e aprovação da proposta de insumos para o monitoramento da 
implementação dos acordos de pagamentos por resultados de REDD+ - 
minuta de resolução CONAREDD+ 

12h00 

 
Intervalo/almoço 

14h00 

Validação das orientações para um plano de capacitação sobre REDD+ na 
UNFCCC e a posição do governo brasileiro para técnicos estaduais e 
municipais 

14h15 
Resultado do formulário com perguntas orientadoras sobre os trabalhos da 
CCT-Pact 

15h00 Apresentação e discussão do relatório final das atividades da CCT-Pact 

15h45 Palavra aberta aos conselheiros 

17h30 Encerramento dos trabalhos da CCT-Pact 

   
  
Membros presentes: 

 
Nome Estado Representação 



 

 

Cláudia Regina Barbosa de 
Oliveira Mendes 

DF Adm. Pública Distrital 

Érico Maurício Pires Barboza AC Adm. Pública Estadual 

Francisco Itamar Gonçalves 
Melgueiro 

AM Adm. Pública Estadual 

Junio Magela Alexandre MG Especialista em políticas de MA 

Paula Bernasconi MT Especialista em políticas de MA 

 
 
Instituições coordenadoras e Secretaria Executiva: 

Nome Estado Representação/Vínculo 

Luz Marilda de Moraes Maciel DF 
Instituição coordenadora/Adm. Pública 
Federal (SEGOV-PR) 

Magaly da Fonseca e Silva 
Taveira Medeiros  

AC 
Instituição coordenadora/Adm. Pública 
Estadual (Acre) 

Natália Milanezi DF 
Secretaria Executiva/Adm. Pública Federal 
(MMA) 

 

Abertura/Informes gerais 

Magaly Medeiros (coordenação CCT-Pact) iniciou a reunião às 9h45 dando as boas-

vindas e apresentando os itens da pauta.  

Natália Milanezi (Secretaria Executiva/MMA) iniciou os informes gerais agradecendo 

pelas contribuições feitas por meio do formulário sobre o balanço dos trabalhos da CCT-



 

 

Pact. Apesar do pequeno número de respostas e das discordâncias de posicionamentos 

apontados, foi possível fazer um bom resumo dos trabalhos da Câmara. 

Natália Milanezi informou sobre os dados recentemente divulgados do desmatamento 

no Cerrado referentes a 2016 e 2017. Em relação a 2015, foi registrada redução de 43% 

em 2016 e 38% em 2017. 

Informou sobre a submissão do II Sumário sobre Salvaguardas à UNFCCC, o qual já está 

disponível na página do Redd+Brasil, e o envio da Concept Note ao GCF, o qual seria uma 

comprovação do cumprimento do Marco de Varsóvia. Neste ponto, explicou o passo-a-

passo para a submissão da proposta brasileira, desde a seleção da entidade acreditada 

– no caso, o PNUD –, o encaminhamento da Concept Note, a apresentação do projeto 

básico e, posteriormente, após a confirmação do recebimento do recurso, a construção 

do projeto completo com a participação de diversos atores interessados. 

Magaly Medeiros (coordenação CCT-Pact) fez o informe da oficina do SISREDD+, que foi 

mais um passo na construção de um processo participativo envolvendo academia, poder 

público, PIPCT e sociedade civil. O trabalho em grupos para a construção dos indicadores 

e das métricas foi bastante proveitoso. Parabenizou o MMA pela capacidade de envolver 

todos esses atores. 

Natália Milanezi (Secretaria Executiva/MMA) informou, por fim, que haviam sido 

incluídos no Plano de Trabalho 2018 os nomes de todas as pessoas que já participaram 

da CCT em algum momento, e que nesta reunião seria possível finalizar todos os 

produtos descritos no Plano de Trabalho. 

Validação da ajuda memória da 7ª reunião da CCT-Pact   

Não tendo havido sugestões ao documento, a ajuda memória da 7ª reunião da CCT-Pact 

foi aprovada. 

Discussão e aprovação da proposta de insumos para o monitoramento da 

implementação dos acordos de pagamentos por resultados de REDD+ - minuta de 

resolução CONAREDD+ 

Natália Milanezi (Secretaria Executiva/MMA) explicou aos membros que estavam 

ausentes na reunião passada que a motivação para a elaboração da minuta de resolução 

estaria em um comando da Resolução CONAREDD+ nº 8. 



 

 

Érico Barboza (AC) ressaltou que o relatório de monitoramento seria um importante 

instrumento para a manutenção da integridade nacional. Os estados elegíveis serão 

monitorados e um eventual descumprimento gera uma imagem negativa para o sistema 

nacional. 

Foram levantadas dúvidas quanto à existência de um relatório de monitoramento das 

salvaguardas, ou se as salvaguardas seriam tratadas apenas no âmbito do SISREDD+. 

Junio Magela (MG) entende que, como o comando da Resolução nº 8 não se refere a um 

relatório anual de salvaguardas, não haveria sobreposição com a minuta de resolução 

proposta. 

Magaly Medeiros (coordenação CCT-Pact) disse ser interessante possibilitar aos estados 

e municípios a atuação em seus programas, mas dentro de um plano comum, por meio 

de diretrizes não muito limitantes, mas com uma base procedimental para alinhamento 

federativo. Isso favorece a comparação entre os estados e cria sinergias positivas. Além 

de cumprir o propósito da CCT, garante o pacto federativo e favorece os pactos 

bilaterais. 

Foram feitos alguns ajustes no texto da minuta, que foi aprovada em seguida por todos 

os presentes. 

Foi sugerido que os itens da agenda previstos para depois do almoço fossem adiantados 

para a parte da manhã, visto que seria possível concluir os trabalhos antes do horário 

previsto. Todos concordaram. 

Validação das orientações para um plano de capacitação sobre REDD+ na UNFCCC e a 

posição do governo brasileiro para técnicos estaduais e municipais 

O documento previamente enviado por email foi projetado para validação final. Não 

tendo havido novas contribuições, o mesmo foi aprovado. 

Resultado do formulário com perguntas orientadoras sobre os trabalhos da CCT-Pact 

Natália Milanezi (Secretaria Executiva/MMA) apresentou o resultado do formulário com 

perguntas orientadoras sobre os trabalhos da CCT-Pact, tendo contado com apenas sete 

respostas. Informou que os principais posicionamentos expressos nas respostas foram 

incorporados na minuta de relatório final das atividades da CCT-Pact, a qual foi analisada 

na sequência. 



 

 

Magaly Medeiros (coordenação CCT-Pact) solicitou que o resultado final do formulário 

fosse encaminhado por email. 

Apresentação e discussão do relatório final das atividades da CCT-Pact 

Foram distribuídas cópias da minuta de relatório sobre os trabalhos da CCT-Pact para 

ser analisada pelos membros presentes. Foram feitos ajustes às considerações finais do 

texto do relatório, que ao final foi aprovado por todos. 

Paula Bernasconi (MT) solicitou que todos os produtos da CCT-Pact fossem 

disponibilizados na página do Redd+Brasil. 

Palavra aberta aos conselheiros 

Todos os membros manifestaram suas impressões sobre os trabalhos da CCT-Pact de 

forma positiva e ressaltando a importância de uma instância permanente para discussão 

do alinhamento e compatibilização entre políticas estaduais de REDD+ e a ENREDD+. 

Encerramento dos trabalhos da CCT-Pact 

A reunião foi encerrada. 

 


