Ata da Reunião do Comitê Consultivo do Projeto (PAC)
14/04/2021
Projeto:

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

TEMA:

1ª Reunião do Comitê Consultivo do
Projeto Piloto Floresta+ Amazônia

Ata No:

1

Data e hora:

14/04/2021. 15:00h

Tempo de
duração:

Aprox.: 1:30h

Local:

Virtual, via plataforma Zoom, entre o
Ministério do Meio Ambiente – MMA,
PNUD, SAF, SFB, FUNAI, ICMBIO, Fórum de
Secretários de Meio Ambiente da
Amazônia Legal, OCB, CNS, CNA, SEBRAE e
Comitê Regional para parcerias dos
Estados com os Povos Indígenas e outras
Comunidades Tradicionais

Autor da
ata:

Ana De Nitto/
PNUD e Fernando
Araújo/PNUD.

Representantes

Entidade

Grupo no Quadro de
Parceiros do Projeto

Joaquim Leite – Secretário da SAS/MMA

Ministério do Meio Ambiente MMA

Governo Federal

Carlos Arboleda – Representante
Residente Adjunto

Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD

Organização executora

Paula Santana e Juan Scalia

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

Presidente do Fórum de
Secretários de Meio Ambiente da
Amazônia Legal

Fórum de Secretários
de estados

Presidente 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

Francisca Oliveira De Lima Costa e Élcio
Serverino da Silva Machineri
(Toya)/COIAB

1

Nelson Ananias Filho e Cláudia Mendes
Joaquim Correa de Souza Belo e Mary
Helena Allegretti
Paulo Puppin Zandonadi e Valeria
Schneider Vidal
Marco Olívio Morato de Oliveira e
Gabriel Ribeiro Trivelino
Marco Aurélio Pavarino e Nelson de
Andrade Junior
João Adrien e Gabriela Berbigier

Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA
Conselho Nacional das
Populações Extrativistas - CNS
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas SEBRAE

Organização da
sociedade civil
Organização da
sociedade civil

Organização das Cooperativas
Brasileiras - OCB

Organização da
sociedade civil

Secretaria de Agricultura Familiar
e Cooperativismo - SAF/MAPA
Serviço Florestal Brasileiro SFB/MAPA

Promotor da Reunião
Joaquim Leite
Carlos Arboleda

Empresa pública

Governo Federal
Governo Federal

Entidade
MMA-Ministério do Meio Ambiente
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD

Agenda
01
02
03
04
05
06
07

Boas-vindas e abertura
Assuntos gerais: apresentação dos participantes
Apresentação do Projeto Piloto Floresta+
Atribuições do PAC e Cronograma de Reuniões
Sessão de Perguntas e Respostas
Deliberações
Encerramento

DESENVOLVIMENTO DA AGENDA
01

Boas-vindas e abertura
• Apresentação da agenda de trabalho (5 min)
• Ministério do Meio Ambiente (5 min.)
➢ O Secretário Joaquim Leite 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.
• Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (5 min.)
➢ O Representante Residente Adjunto deu boas-vindas a todos e lembrou o pioneirismo
da aprovação do projeto junto ao Fundo Verde para o Clima. Também sobre a
relevância que os pagamentos por serviços ambientais têm para a manutenção da
floresta. Agradeceu e reconheceu a importância do Comitê Consultivo e agradeceu a
presença de todos.
• Apresentação das equipes do MMA e PNUD.
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DESENVOLVIMENTO DA AGENDA
02

Assuntos gerais: apresentação dos participantes
• Rodada de apresentação dos titulares e suplentes das instituições representadas (5 min.)
03 MMA: Apresentação do Projeto Piloto Floresta+
• Apresentação pela Marta Giannichi, Coordenadora de Projeto no MMA., em anexo.
04 Atribuições do PAC e Cronograma de Reuniões
• Apresentação do Projeto Floresta+ Amazônia (15 min.)
• Atribuições do PAC (10 min)
• Esclarecimentos, perguntas e respostas (10 min.)
➢ Pergunta 01. Nelson Andrade do Mapa, pediu para incluir o MAPA na lista.
➢ Resposta 01. Luana Lopes do PNUD, pediu desculpa por não estar na lista e confirmou
que será incluído.
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Sessão de Perguntas e Respostas
Manifestações Iniciais:
➢ Cláudia Mendes, da CNA: se colocou à disposição para apoiar no processo de
engajamento, aproximando o Projeto com os produtores rurais, onde como está sendo
realizado em Boca do Acre no sul do Amazonas. Então, projeto PRAVALER pode ser um
bom laboratório para o projeto enfrentando o gargalo do CAR que será um desafio
para o projeto. Colocou o projeto PRAVALER à disposição do Floresta+.
➢ Marco Pavarino, do MAPA: identificou uma grande sinergia entre o Programa de
Bioeconomia do MAPA e o floresta+, e que tentarão contribuir da melhor forma
possível destacando os aspectos de acesso à mercado e inclusão produtiva com foco
na conservação.
➢ Paulo Puppin Zandonadi, do SEBRAE: agradecendo o convite, declarou que o SEBRAE
tem várias ações que conversão diretamente com o Projeto e têm grande potencial de
sinergia.
➢ João Adrien, do SFB/MAPA: um dos componentes importantes do Floresta + é a
questão da análise do CAR, e isto está sendo impulsionado pelo SFB. Até o final deste
mês haverá um grande impulso nessa agenda e em um curto espaço de tempo haverá
uma grande contribuição no número de CARs. Inclusive foi discutido com o Secretário
Joaquim formas de apoio do Floresta+ para avançar com celeridade. Registrou o apoio
do Projeto ao SFB com o aporte de dois consultores e afirmou que o SFB está em um
momento bastante oportuno nessa agenda de trabalho e colocou o SFB à disposição.
Pergunta 01. Secretário Eduardo Costa Taveira – Secretário de Estado do Meio Ambiente do
Amazonas: como será o processo efetivo de tomada de decisão dentro do Comitê?
Resposta 01. Luana Lopes – PNUD: tomando a iniciativa da resposta e deixando aberta a
possibilidade contribuições dos demais presentes. na medida do possível queremos que haja um
consenso dentro da discussão do grupo, mas não havendo a demanda é levada ao Comitê Gestor
do projeto que vai deliberar sobre o assunto e tomar decisão final.
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DESENVOLVIMENTO DA AGENDA
Pergunta 02. Claudia Mendes – CNA: na etapa inicial o projeto tem disponível R$500 milhões de
reais de um montante total de US$ 96 milhões. Em que momento vocês conseguirão acessar o
montante total? O Floresta +Amazônia é um projeto piloto que tem por objetivo alcançar mais
recursos?
Resposta 02. Secretário Joaquim Leite: é sim um projeto piloto, estamos trabalhando para
conseguir mais recursos para expandir esse projeto. Parte desse processo é ter sucesso na
implementação. Além do esforço desse Comitê, contamos com o esforço interno para ajudar na
implementação e desafios do projeto piloto. É um projeto pioneiro, pois o pagamento de R$ 500
milhões não é pouco, e que queremos, via negociações internacionais, buscar novas captações de
recursos para pagamentos de serviços ambientais. Esse meio de pagamentos faz com que os
recursos cheguem diretamente no chão de forma descentralizada e assim serem disponibilizados
para todos os biomas e queremos expandir para outros idiomas. Sobre a nossa parceira com o SFB,
nosso trabalho aqui é fornecer insumos para acelerar esse processo, mapas de alta resolução,
lembrando que são 80.000 a serem validados. Além da dinamização, poderíamos trabalhar por
estado e fazer por público alvo de produtos com excedentes de APP, para poder dar um resultado
esperado desse piloto, e aí termos parâmetros para os próximos programas. Então faço esse
desafio para validarmos 80.000 mil CARs.
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Deliberações
•

•
07

Para as instituições que ainda não responderam ao convite de participação no Comitê,
solicitamos gentilmente que os ofícios sejam respondidos, confirmando os representantes
que irão fazer parte.
A Ata da Reunião, assim como os anexos, serão disponibilizados a todos os participantes.

Encerramento
•
•

•

Encaminhamentos
Palavras finais MMA – Secretário Joaquim Leite
➢ Agradeceu a todos e disse que espera contar com todos para superar os desafios que
vão surgir nesse caminho. Colocou toda a equipe do MMA à disposição para esclarecer
sobre o Projeto e sobre novas captações.
Palavras finais PNUD – Senhor Carlos Arboleda
➢ Agradeceu a todos e a parceria do MMA e ao secretário Joaquim desde o início de
construção do Projeto. Também ao Ministério da Agricultura. Agradeceu aos
integrantes do PAC por terem aceitado o desafio de acompanhar o Projeto Piloto.
Disse que mais do que um Projeto Piloto é um projeto pioneiro para o pagamento de
serviços ambientais, que é um projeto grande e estruturante. Que o projeto ajuda as
pessoas que estão na Amazônia e preservando a floresta. Complementou que será
uma parceria pelo compartilhamento de todas as informações e produtos e que
espera receber dos integrantes do Comitê indicações de como o projeto pode ser
melhor realizado.
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Lista de Anexos
•
•
•
•
•

Anexo 1: Agenda de Trabalho
Anexo 2: Lista de Presença dos Participantes
Anexo 3: Atribuições do PAC e Cronograma de Reuniões
Anexo 4: Apresentação Floresta+
Anexo 5: Perguntas e Respostas Frequentes Floresta+
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