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Abertura 

A presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, Secretária da Secretaria da Amazônia e 

Serviços Ambientais, Ministério do Meio Ambiente – MMA, deu início à Reunião Extraordinária 

da CONAREDD+ pedindo a todos que se apresentassem para fim de registro de quórum. Foi 

registrada a ausência dos representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA e do Ministério das Relações Exteriores - MRE. Com o quórum 

qualificado, deram início aos informes. 

 
 

Informes e orientações iniciais 
A Presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, agradeceu a presença de todos e deu 
início aos informes. Iniciou compartilhando a pauta em tela e falando sobre a preparação para a 
COP-26, com início no dia 01 de novembro, destacando o evento sobre REDD+ no dia 5 de 
novembro, no pavilhão Brasil em Glasgow. Na sequência, franqueou a palavra ao analista 
ambiental Antônio Sanches, que fez uma breve apresentação acerca do InfoHub. Feitos os 
esclarecimentos sobre o InfoHub, o mesmo apresentador iniciou uma exposição acerca da 
Distribuição dos Limites de Captação – Cerrado. O Senhor Victor Salviati, FBMC, questionou se a 
distribuição dos limites de captação seria publicada no InfoHub, a presidente da CONAREDD+ 
respondeu que seria necessário um diálogo anterior com os estados que apresentem o bioma 
Cerrado, para posterior deliberação pela Comissão e só após isso a inclusão no InfoHub, também 
aproveitou para registrar seu agradecimento ao secretário Taveira, pela oferta de fazer o diálogo 
pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABEMA. Outro 
questionamento pelo mesmo membro foi acerca de como seria o monitoramento da junção da 
captação da Amazônia com a captação do Cerrado. Após os esclarecimentos, o Senhor Savio 
Tulio Oselieri Raeder, MCTI, expôs sua preocupação com relação ao recurso que seria utilizado 
para assegurar, da melhor forma, a geração da informação e dos dados que estão sendo 
subsidiados no InfoHub. Além disso, o membro solicitou que o Comitê identifique possíveis 
fontes de recursos orçamentários ou extra orçamentários que possam ser direcionados para as 
ações desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que subsidiam este 
colegiado. Para inteirar a todos quanto a preocupação levantada, a Senhora Clarisse Cruz, 
DEFLOR/MMA, relatou que está em andamento o projeto com o FIP e que estão sendo estudadas 
formas de capitação de recursos para a manutenção dos monitoramentos.Com a palavra, o 
analista ambiental Alexandre Avelino atualizou a todos quanto ao andamento dos trabalhos do 
Grupo de Trabalho Técnico (GTT) MRV, bem como o processo de avaliação de resultados de 
REDD+ no âmbito da UNFCCC. Logo na sequência, a analista ambiental Monique deu um 
panorama acerca do Grupo de Trabalho Técnico sobre Salvaguardas e iniciou uma apresentação 
sobre a Adoção dos Indicadores do SISREDD+. 
 
 

 sobre as Salvaguardas do Brasil 

Com a apresentação compartilhada em tela, a senhora Monique contextualizou sobre os 

indicadores da fase piloto do Sistema de Informações sobre as Salvaguardas do Brasil. Lembrou 

que o objetivo da apresentação seria a apreciação da CONAREDD+ para que se iniciasse um 

monitoramento dos indicadores e então elaborar o terceiro Sumário de Informações sobre 

Salvaguardas do Brasil. Discursou que, após revisão pelo Ministério do Meio Ambiente, MMA, 

se chegou a uma proposta de 19 (dezenove) indicadores no total, sendo, em média, três 

indicadores por salvaguarda. Mencionou que a proposta havia sido enviada para os membros 
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previamente à reunião. Após apresentação de cada salvaguarda, a Presidente da CONAREDD+ 

agradeceu o trabalho. Aberta a palavra para manifestações, o Senhor Victor Salviati, FBMC, 

sugeriu que o documento deixasse claro onde os indicadores seriam publicados. Outra sugestão 

foi colocar uma ênfase maior no contexto do documento sobre o consentimento livre prévio e 

informado. Em seguida, foi levantada uma preocupação de como seria operacionalizado todo o 

serviço apresentado acerca dos indicadores, já que qualquer dos indicadores relacionados à 

salvaguardas teria de possuir uma mitigação dos impactos. Para tanto, foi informado que seria 

contratada uma consultoria para aplicar esses indicadores, para se obter a informação se seriam 

indicadores de fato mensuráveis. Feitos os esclarecimentos, a Senhora Marta Giannichi, 

Presidente da CONAREDD+ compartilhou em tela a Resolução que adota os indicadores da fase 

piloto do Sistema de Informações sobre as Salvaguardas do Brasil para deliberação. 

A Resolução foi aprovada – com a inclusão, no corpo do texto, da orientação de onde estaria 

publicada para acompanhamento público, conforme proposta feita pelo Senhor Victor Salviati, 

FBMC. 

 
 

Deliberação da Resolução que aprova a elegibilidade de entidades estaduais para acesso e 

captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes do 

desmatamento no bioma Amazônia. 

Processo de elegibilidade de REDD+ Estado do Tocantins – A Senhora Marli Teresinha dos 

Santos, Diretora de Instrumentos de Gestão ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado do Tocantins - SEMARH, compartilhando arquivo em tela, apresentou a proposição do 

estado de Tocantins para se tornar elegível para acessar recursos de pagamento por resultado. 

Processo de elegibilidade de REDD+ Estado do Amazonas – O Senhor Eduardo Costa Taveira, 

Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA, compartilhando arquivo em tela, apresentou 

a proposição do estado do Amazonas para se tornar elegível para acessar recursos de 

pagamento por resultado. 

Os estados do Tocantins e do Amazonas tiveram suas elegibilidades aprovadas pela 

CONAREDD+, constituindo a segunda resolução resultantes da reunião. 

 
 

Encerramento 

A Presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, agradeceu a todos pelas colaborações. 

Sem mais manifestações, a Reunião Extraordinária da Comissão Nacional para REDD+ 

(CONAREDD+) foi dada por encerrada. 


