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Ata da 3ª Reunião do Comitê Consultivo do Projeto (PAC) 
20 de outubro de 2021 

 
 

Projeto: 
“Pagamentos por resultados de REDD+ alcançados pelo Brasil no bioma 
Amazônia em 2014 e 2015” – Projeto Floresta + Amazônia 
 

TEMA: 
3ª Reunião do Comitê Consultivo do 
Projeto Piloto Floresta+ Amazônia 

Ata No: 3 

Data e hora: 20/10/2021 - 16:00 
Tempo de 
duração:  

Aprox.: 1h30 

Local: Virtual, via plataforma Zoom 
Autor da 
ata: 

Susan Seehusen / 
Ana De Nitto - 
PNUD 

 
 

1. Entidades membro do PAC e participantes da reuniao 
 

Membros do PAC Participação 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
Clarisse Cruz – Coordenadora do projeto pelo MMA 
Monique Ferreira – Analista de meio ambiente 

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD 

Carlos Arboleda – Representante Residente Adjunto 
Luana Lopes – Coordenadora da Unidade de 
desenvolvimento sustentável 
Susan Seehusen – Coordenadora do projeto 
 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Paula Santana  
Weber Braz 

Instituto Chico Mendes para a Proteção da 
Biodiversidade - ICMBIO 

Maurício Ferreira do Sacramento 

Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil - CNA 

Cláudia Mendes 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - SEBRAE 

Thyago Gatto 

Organização das Cooperativas Brasileiras - 
OCB 

Marco Olívio Morato de Oliveira  

Secretaria de Agricultura Familiar e 
Cooperativismo - SAF/Ministério da 
Agricultura - MAPA 

Nelson de Andrade Junior  

Fórum de Secretários de Meio Ambiente da 
Amazônia Legal 

Ausente 

Comitê Regional para parcerias dos Estados 
com os Povos Indígenas e outras 
Comunidades Tradicionais; 

Ausente 

Conselho Nacional das Populações 
Extrativistas - CNS 

Ausente 

Serviço Florestal Brasileiro - SFB Ausente 
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Observadores  
Autoridade Nacional Designada – GCF, 
Ministério da Economia 

Suyá Rocha 

PNUD Simone Bauch – Assessora técnica 
Leticia Guimarães – Assessora técnica 
Camila Pianca – Assessora técnica 
Guilherme Larsen – Analista de comunicação 

 

Promotor da Reunião Entidade 
Clarisse Cruz Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Carlos Arboleda 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 
PNUD 

 

Agenda 
1 
2 
3 
 
 
 
 
4 
5 
6 

Boas-vindas e abertura 
Apresentação dos participantes 
Atualizações do projeto Floresta+ Amazônia 

• Informações sobre Plano de Participação e Engajamento - PPE 

• Finalização do Manual Operativo – MOP 

• ESMP 

• Desafios de implementação e perspectivas. 
Sessão de perguntas e respostas 
Encaminhamentos 
Encerramento 
 

 

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA 
01 Boas-vindas e abertura 

 
Clarisse Cruz do Ministério do MMA deu boas-vindas a todos os participantes e sua felicitação de 
estar participando da reunião do Conselho Consultivo. Reconheceu o trabalho de todos que 
participaram da criação do Projeto até o momento e gostaria de dar um retorno sobre os avanços 
do projeto. Relatou o empenho do MMA e PNUD sobre o empenho das equipes mesmo diante dos 
desafios enfrentados, dificuldades do CAR e elaboração do MOP foram citados como exemplos. 
Convocou a todos que avaliassem o MOP com carinho, por ser o documento que vai ser a 
representação do projeto. Cita-se objetivo para esse ano são os editais de manifestação de interesse 
e que possamos realizar alguns pagamentos. Estamos sempre disponíveis, PNUD e MMA, quaisquer 
dúvidas e esclarecimentos. 
 
 
Carlos Arboleda, Representante Residente Adjunto do PNUD, deu boas-vindas a todos. Senhor 
Carlos confirma o que a Clarisse Cruz colocou em sua fala. Agradeceu às equipes todo esforço 
empenhado para o andamento do projeto. Enfatizou que o projeto, que nos últimos meses o projeto 
avançou quanto à implementação de oficinas participativas com potenciais beneficiários no âmbito 
do Plano de Participação e Engajamento – PPE, realizou eventos participativos e elaborou estudos 
chave da agenda de salvaguardas, em especial o Estudo de Impacto Social e Ambiental e o Plano de 
Gestão de Riscos, e está emprenhado em terminar o pacote de documentos exigidos pelo doador, 
autorizando o arranque para os desembolsos. Lembrando também da estratégia de apoio aos 
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DESENVOLVIMENTO DA AGENDA 
estados e o reforço da equipe do PNUD para realizar essas tarefas. Quanto mais avançamos, 
percebemos alguns desafios que termos pela frente, como estágio de cadastramento do CAR. 
Provavelmente será necessário repensar a estratégia. A expectativa era que pagamentos já 
pudessem ser realizados em 2021, mas infelizmente ainda precisamos de alguns ajustes para que 
isso aconteça até o final deste ano. 
 
Luana Lopes – PNUD dá suas boas-vindas e agradece a presença de todos, enfatiza que o comitê é 
de extrema importância para o projeto. Temos uma oportunidade de refinar as atribuições com os 
esclarecimentos de todos, buscando a melhor forma de implementação do projeto. 

 
02 Assuntos gerais: apresentação dos participantes 

 
Rodada de apresentação dos participantes (5 min.) 

 
03 Apresentação dos principais avanços do projeto, principais perspectivas para o ano e os desafios 

enfrentados. Apresentação do processo de aprimoramento do Manual Operativo – MOP  
 
Susan Seehusen, coordenadora do projeto pelo PNUD, apresenta os avanços do projeto desde a 
última reunião do comitê, com destaque para: i. a finalização da segunda etapa do Plano de 
Participação e Engajamento; ii. a finalização do Estudo de Impacto Social e Ambiental (ESIA) e do 
Plano de Mitigação de Riscos (ESMP); iii. Processo de Refinamento do Manual Operativo do Projeto; 
iv. Avanços com fortalecimento da equipe do projeto no PNUD. 
 
Apresentação no anexo I. 
 

04 Sessão de Perguntas e Respostas 
 
Manifestações Iniciais: 
 
Tiago Gato – SEBRAE: conversamos bastante com o MMA para o desenvolvimento e capacitação de 
fornos mais sustentáveis. Temos também uma iniciativa bem pioneira que se chama Inova Amazonia 
focado em aceleração de negócios inovadores para a Amazonia, estamos rodando o piloto. 
Buscamos apoio para a divulgação.   
 
Pergunta 01. Tiago Gato – SEBRAE: a participação do Sebrae no programa está bastante vinculada 
ao surgimento de negócios que promovam o desenvolvimento sustentável. O Inova Amazonia tem 
o foque bem direto, mas não necessariamente chega gerar crédito de carbonos. Como podemos 
entender a parte de inovação para não criarmos uma competição entre os projetos. 
 
Resposta 01. Susan Seehusen – PNUD: o nosso projeto está mais voltado em soluções para 
pagamentos de serviços ambientais. A ideia no Floresta+ Inovação seria desenvolver tecnologias 
para viabilização de serviços ambientais, sempre estruturando o mercado de serviços ambientais. 
Ainda não vi se existem sobreposições, mas podemos conversar e entender melhor. 
Resposta 02. Luana Lopes - PNUD complementa que enxerga sinergias entre os projetos, que são 
complementares. Entendemos que a experiencia do SEBRAE vai um pouco mais na nossa frente. 
Toda e qualquer parceria será bem-vinda e eventualmente acompanhar a evolução das atividades 
na região para melhorias. 
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DESENVOLVIMENTO DA AGENDA 
Pergunta 02. Suyá – AND/Ministério da Economia (ME): gostaria de saber como está a negociação 
do GCF quanto ao Manual Operativo, se já foi aprovado? Quanto à oficina de gênero, quais ações o 
projeto vislumbra para a questão e se há um privilégio para as mulheres por recebimento de PSA? 
Resposta 02. Susan – PNUD: sobre as ações de gênero realizamos estudos para entender o perfil 
dos potenciais beneficiários das modalidades 1 e 2. Não foi simples realizar. Já detectar nos bancos 
de dados com clareza o perfil de gênero nos cadastros do CAR nas mod. 1 e 2 exigiu amplos 
cruzamentos de dados, assim como algumas inferências. Como resultado do estudo concluímos que, 
de fato, será um desafio engajar mulheres nas modalidades do projeto. Por isso, quanto às 
modalidades 1 e 2, almejamos pelo menos 30% de mulheres beneficiarias. Este desafio de engajar 
mulheres foi levantado no PPE, no ESIA e ESMP e projeto vem desenvolvendo estratégias para 
garantir participação equitativa de gênero entre os beneficiários. Desenvolvemos também critérios 
para que haja ampla divulgação de informações, para a participação de mulheres no projeto. Nas 
modalidades 3 e 4 viemos elencando ações e critérios de seleção que dêem maior para equipes com 
mulheres na liderança. Avançamos com a agenda, incorporando sugestões e ações de gênero no 
ambiente internacional e com os nossos parceiros no governo. Em relação ao MOP submetemos a 
primeira versão, estamos incorporando algumas informações para a versão refinada do documento 
para submissão e aprovação. 
Resposta 02. Luana – PNUD: o MOP é um documento que vai passar por várias etapas e 
consideramos não ser exaustiva essa revisão. O documento passou por uma fase inicial com o 
doador e foi enviada uma versão preliminar. Depois de 1 ano, incluímos os processos de 
salvaguardas ambientais, diálogos com os atores, plano de gênero e aperfeiçoamento de todas essas 
temáticas e itens obrigatórios para a implementação do projeto. Entendemos ter um manual 
completo e está pronto para operacionalização, no sentido de realização de pagamentos. Entramos 
em uma nova fase para finalização do documento entre outros documentos obrigatórios para o 
envio ao doador, atendendo ao cronograma acordado previamente. E finalmente logo após a 
transferência de recursos para os beneficiários. 
 
Pergunta 03. Mauricio – ICMBIO: gostaria de saber como está o trabalho com o ICMBIO em relação 
à modalidade 3, eu fiquei curioso.  
Resposta 03. Monique – MMA: assinamos um acordo de cooperação técnica com o ICMBIO, fizemos 
uma reunião com os técnicos das CRs para entendermos a realidade do que temos de potenciais 
projetos. Nas oficinas, identificamos alguns servidores de CRs especificas trazendo aportes para o 
projeto. Estamos sempre em contato, contando sempre com a parceria. 
 

05 Encaminhamentos 

• A Ata da Reunião e apresentação serão disponibilizados para todos do Comitê pelo PNUD. 
• Próxima reunião data prevista para 15 de dezembro de 2021, a ser confirmada. 

 
06 Encerramento  

• Palavras finais PNUD – Senhor Carlos Arboleda 
 
Queria me referir aos próximos passos. Esse é um projeto maravilhoso, que é pagar as pessoas por 
serviços de conservação. Contudo, o projeto é muito complicado e estamos descobrindo problemas 
pelo caminho e desafios novos. Solicitamos que o comitê nos dê ideias, sugestões, conhecimentos 
que possam nos ajudar a destrancar alguns dos problemas que estamos enfrentando. Agradeço a 
todos da equipe do MMA, que estão trabalhando muito, mas não está sendo tão fácil. Adoro o 



 
 

5 

 

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA 
trabalho da Inova Amazonia e seria muito bom fazer sinergia com esse projeto. Gostaria de pedir 
para darem uma revisada nos documentos e nos deem um feedback, mesmo sendo críticas. 

 

• Palavras finais MMA – Monique Ferreira 
 
O chamado do Senhor Arboleda foi muito honesto e feliz. Da minha parte e do MMA já nos sentimos 
contemplados pelas palavras finais. Estamos de portas abertas a sugestões e busca de soluções para 
a implementação do projeto. 

 

 
Lista de Anexos 

• Anexo 1: Lista de entidades e representantes - PAC 

• Anexo 2: Apresentação Floresta+ realizada na reunião 
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Anexo 1: Lista de entidades membro, seus representantes e suplentes 
 

Representantes – titulares e 
suplentes 

Entidade 
Grupo no Quadro de 
Parceiros do Projeto 

Clarisse Cruz – Coordenadora do projeto 
pelo MMA 

Ministério do Meio Ambiente - 
MMA 

Governo Federal 

Carlos Arboleda e Maristela Baioni Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD 

Organização executora 

Paula Santana e Weber Silva  
 

Fundação Nacional do Índio - 
FUNAI 

Governo Federal 

Marcos de Castro Simanovic e Maurício 
Ferreira do Sacramento 

Instituto Chico Mendes para a 
Proteção da Biodiversidade - 
ICMBIO 

Governo Federal 

Mauren Lazzaretti 
Fórum de Secretários de Meio 
Ambiente da Amazônia Legal 

Fórum de Secretários 
de estados 

Francisca Oliveira De Lima e Costa Carlos 
Aragon 
 

Comitê Regional para parcerias 
dos Estados com os Povos 
Indígenas e outras Comunidades 
Tradicionais;  
e Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
- COIAB 

Organizações da 
sociedade civil 

Nelson Ananias Filho e Cláudia Mendes 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil - CNA 

Organização da 
sociedade civil 

Joaquim Correa de Souza Belo e Mary 
Helena Allegretti 

Conselho Nacional das 
Populações Extrativistas - CNS 

Organização da 
sociedade civil 

Paulo Puppin Zandonadi e Valeria 
Schneider Vidal 

Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas - 
SEBRAE 

Empresa pública 

Marco Olívio Morato de Oliveira e 
Gabriel Ribeiro Trivelino 
 

Organização das Cooperativas 
Brasileiras - OCB 

Organização da 
sociedade civil 

Marco Aurélio Pavarino e Nelson de 
Andrade Junior  

Secretaria de Agricultura Familiar 
e Cooperativismo - SAF/MAPA 

Governo Federal 

Marcus Vinicius e Gabriela Berbigier Serviço Florestal Brasileiro - SFB Governo Federal 

 


