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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO NACIONAL PARA REDD+ (CONAREDD) 

 

Elaboração da memória: Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais (SAS/MMA)  

Reunião realizada virtualmente  

Data: 04 de abril de 2022  

Início: 14h 

Término: 15h30  

Participantes:  

Secretaria Executiva da CONAREDD+ 

Marta Lisli Ribeiro de Morais Giannichi – Presidente da CONAREDD+ - Secretária da Amazônia 
e Serviços Ambientais (SAS/MMA)  

Julie Messias e Silva – Diretora do Departamento de Ecossistemas (DECO/MMA) 

Monique Sacardo Ferreira – Diretora Substituta (DEFLOR/MMA) 

Mariane Nardi – Gerente de Projeto (DEFLOR/MMA) 

Alexandre Santos Avelino – Analista Ambiental (DEFLOR/MMA) 

Antonio Lezama – Analista Ambiental (DEFLOR/MMA) 

Antonio Sanches – Analista Ambiental (DEFLOR/MMA) 

Membros da CONAREDD+ 

Marta Lisli Ribeiro de Morais Giannichi – Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

João Francisco Adrien Fernandes – Serviço Florestal Brasileiro/Ministério de Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (SFB/MAPA) 

Elvison Nunes Ramos – Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

Marcio Rojas da Cruz - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)  

Ricardo José Macedo dos Santos - Ministério da Economia – (ME) 

Peng Yaohao – Ministério da Economia – (ME)  

Marina Carrilho Soares – Ministério das Relações Exteriores - (MRE)  

Diogo Martins Rosa – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental/RO - (SEDAM/RO) 

Victor Salviati – Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas -(FBMC) 
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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 5ª Reunião Ordinária da 

Comissão Nacional Para REDD+ (CCONAREDD+) pedindo a todos que se apresentassem para fim 

de registro de quórum. Com o quórum qualificado, foi dado início aos informes. 

Informes e orientações iniciais  

A presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, agradeceu a presença de todos e deu 

início aos informes. Apresentou a pauta da reunião e, na sequência, tratou da definição dos 

limites de captação de REDD+ para o bioma Cerrado, esclarecendo que as resoluções 

relacionadas ao bioma cerrado, não seriam definidas nessa reunião. Isso devido a necessidade 

de um processo de engajamento prévio com os Estados que têm Cerrado, a fim de promover 

sensibilização com a agenda por meio de oficinas. Portanto, destacou a importância de uma 

capacitação frente a esses Estados e solicitou apoio à ABEMA para fazer contato. Na pauta, os 

Informes do Floresta+ Amazônia, a Senhora Monique Sacardo Ferreira, Analista Ambiental, 

contextualizou sobre o Projeto Floresta+ Comunidades. Lembrou que foi lançado na semana 

anterior o Edital de Manifestação de Interesse de Ideias de Projetos, onde as comunidades de 

povos indígenas e povos tradicionais podem submeter a ideia de projetos voltados à questão 

ambiental e territorial. Pediu apoio aos membros para a divulgação dos editais publicados. Com 

a fala, a Senhora Mariane Nardi, Gerente de Projeto, relatou que também na semana anterior 

foi lançada a chamada para os beneficiários do Floresta+ Conservação, que são os pequenos 

produtores rurais de até quatro módulos. Informou que o Floresta+ Recuperação está com sua 

estratégia de implementação reformulada. Já na modalidade Floresta+ Inovação, estão com dois 

editais abertos, um para contratação de instituições que vão fazer o processo de ideação e outro 

para contratação de instituições que trabalhem com aceleração. 

 

Plano de Trabalho CONAREDD+ 

Com a apresentação compartilhada em tela, a Senhora Mariane Nardi, apresentou o Plano de 

Trabalho da CONAREDD+ para o ano em curso. Nele constou a previsão de três reuniões, sendo 

uma delas a presente reunião; a próxima sendo a 2ª reunião extraordinária, com a pauta voltada 

para o Bioma Cerrado, elegibilidade de Estados da Amazônia (se houver); e a terceira sendo a 6ª 

reunião ordinária, tendo em pauta apresentação dos projetos no âmbito da CONAREDD+ 

registrados no Info Hub. A Presidente questionou se havia dúvidas sobre o plano de trabalho 

apresentado. Foi sugerida a inclusão na pauta da 6ª reunião ordinária, pelo senhor Vitor Salviati 

representante do FBMC, estratégia do MMA para a COP assim como foi feita no ano passado. 

Enquanto na reunião extraordinária, que os estados participem como ouvintes para que eles se 

familiarizem com a resolução das regras de elegibilidade. O Ministério ficou de avaliar as 

sugestões.  

 

Balanço dos Trabalhos GTTs  
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Julie Messias contextualizou as atividades e o engajamento dos membros do GTT-Salv, que 

entregou indicadores aprovados na última reunião da CONAREDD+ em 29 de outubro de  2021e 

que estão compilados em uma publicação disponível no site http://redd.mma.gov.br/. Com a 

apresentação compartilhada em tela, a Senhora Monique Sacardo Ferreira explicou acerca do 

Balanço dos Trabalhos GTTs Salvaguardas, cuja principal entrega foram os indicadores da fase 

piloto do Sistema de Informações sobre as Salvaguardas de REDD+ do Brasil adotadas pela 

Resolução CONAREDD+ nº 4/2021, em fase de análise realizada por consultoria que está 

propondo um piloto do monitoramento desses indicadores.  O Senhor Alexandre Santos Avelino, 

analista Ambiental no DEFLOR/MMA, expôs o Balanço do GTT  MRV, cujas principais entregas 

foram: a) a finalização da avaliação técnica do quarto Relatório Bienal de atualização (BUR4), 

que apresentou para avaliação resultados de REDD+ dos biomas Amazônia (alcançados nos anos 

de 2018 e 2019) e Cerrado (2018, 2019 e 2020); e b) Amadurecimento das lacunas de 

conhecimento a serem supridas pelo FREL Nacional, embasando a definição de estratégias de 

submissão em janeiro de 2023 e não em janeiro de 2022 conforme planejado inicialmente. O 

MMA contatou consultoria para apoiar no processo de elaboração do FREL nacional. 

 

Deliberação sobre a Criação do GTT-MRV e GTT-Salvaguardas 

A Presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, compartilhou a minuta de resolução 

que cria o Grupo Técnico de Trabalho de Salvaguardas, uma vez que o GTT-Salvaguardas teve 

sua vigência finalizada. Incluindo sugestões de alteração propostas pelo representante dos 

Estados, Diogo Martins Rosa, com a inclusão dos representantes dos Estados titular, com 

assento na CONARRED+ e Estado suplente, que esteja elegível na CONAREDD+. Junto com essas 

alterações o Ministério do Meio Ambiente apresentou ajustes da Minuta com a finalidade de 

aprimoramento e desburocratização. A Presidente fez a leitura justificando as propostas na 

minuta da resolução, todas as alterações propostas foram acatadas pela CONAREDD+. Minuta 

da Resolução que Cria o Grupo de Trabalho Técnico sobre Salvaguardas de REDD+ foi 

APROVADA POR UNAMIDADE. 

Continuando, a Presidente da CONAREDD, passou à apreciação da Minuta da Resolução que Cria 

o Grupo de Trabalho Técnico sobre Mensuração, Relato e Verificação de resultados de REDD+. 

O Ministério do Meio Ambiente propôs ajustes na composição dos membros, para alinhar com 

as estruturas de outras comissões presididas pela Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais 

que tem em sua composição os Ministérios. Após a CONAREDD+ acatar essa alteração, foi 

solicitado pelo representante do FBMC, Vitor Salviati, a inclusão de representante dos Estados 

para compor o GTT-MRV, no art. 3º, inciso IV da referida minuta a presidência questionou se 

essa era uma demanda legitima dos Estados, uma vez que quem estava propondo era o 

representante do FBMC, o representante do Estado, Diogo Martins Rosa, disse que sim, então a 

alteração foi feita após consenso dos membros. Consequentemente, o representante dos 

Estados foi retirado do art. 4º, onde dizia que este participaria como convidado permanente do 

GTT-MRV. 

Minuta da Resolução que Cria o Grupo de Trabalho Técnico sobre Mensuração, Relato e 

Verificação de resultados de REDD+ foi APROVADA POR UNÂNIMIDADE. 

Encaminhamentos 

http://redd.mma.gov.br/
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O senhor Ricardo José Macedo dos Santos representante do Ministério da Economia solicitou 

uma reunião com o MMA sobre o projeto Floresta+, que ficou sob responsabilidade da senhora 

Mariane Nardi. O senhor Diogo Martins Rosa, sugeriu inclusão na pauta da próxima reunião, a 

criação de GTT de Elegibilidade. A presidência solicitou ao representante do FBMC, Vitor Salviati, 

a oficialização de alteração de representação ocorrida.  

Encerramento 

A Presidente da CONAREDD+, Senhora Marta Giannichi, lembrou que seriam enviadas as 

minutas para todos os membros, já com as alterações propostas. Destacou a importância do 

envio antecipado de ofício comunicando a troca de representação no CONAREDD+, a fim de 

formalização mediante portaria. Por fim, agradeceu a todos pelas colaborações. Sem mais 

manifestações, a 5ª Reunião Ordinária da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) foi dada 

por encerrada.  

 

 

 

 

 


