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GOV ERNO DO ESTADO DO ACRE 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA 
Conselho Estad ual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia- CEMACT 

I - Apresentação do Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do 
Progestão do ano de 2017, para análise e aprovação; 
li - Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo II. 

1. Abertura da reunião 

O Presidente do CEMACT Carlos Edegard de Deus abriu a reunião às 14h55min, deu boas vindas 
a todos (as), os membros conselheiros (as) do CEMACT e convidados. Comentou sobre a pauta a 
ser apresentada e apreciada, conforme solicitação através do Processo Administrativo CEMACT n° 
04/2018. Falou da importância da autoavaliação do Pro gestão, análise, aprovação do cumprimento 
das metas e propostas para o II ciclo. Em seguida, convidou a Coordenadora Técnica do 
PROGESTÃO e Diretora Técnica do IMC Ora. Vera Reis, para fazer a apresentação da referida 
pauta e falar sobre o Progestão para contextualizar e oportunizar os novos conselheiros (as) a 
conhecerem o Programa. 

2. Apresentação da pauta I ·" 

2.1 Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Pacto 
• 

Nacional pela Gestão das Águas (Progestão) do ano de 2017. 
Vera Reis (IMC): cumprimentou a todos. Informou que a primeira autoavalição do Progestão 
ocorreu no ano de 2014. Explicou que o PROGESTÃO é um Programa de Consolidação do Pacto 
Nacional pela Gestão das Águas, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), cujo 
objetivo principal é a Gestão Integrada no sentido de fazer uma correção da visão distorcida do 
processo da política de gestão de recursos hídricos do País. Iniciou a apresentação através de slide, 
mostrando o organograma do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(SINGREH) disse que era desarticulado, cada Estado fazia sua parte e com Leis de Recursos 
Hídricos, anterior a Lei Nacional e desenvolvia os mecanismos de gestão segundo sua visão e sem 
critério legal. Afirmou que a partir do momento que o Progestão foi implantado estabeleceu-se uma 
visão constituinte de um sistema nacional integrado que busca aproximar os Estados da Gestão de 
Recursos Hídricos considerando que as políticas nacionais só são implementadas a partir do 
momento que cada Estado brasileiro e Distrito Federal assumem essa proposta de gestão. Ressaltou 
que a gestão dos Estados só viabilizam, a partir do momento que os municípios incorporam e 
implementam em seus territórios. Reiterou que essa é a visão de gestão integrada, especialmente, 
nesse momento que está se vivendo crise hídrica, bastante marcante, na região amazônica e 
ocorrendo extremos climáticos que afetam a água e os recursos hídricos de um modo geral. Falou 
que a ANA aprovou a Resolução 379/2013 regulamento do PROGESTÃO, do Plano de Gestão dos 

o 
Recursos Hídricos a ser desenvolvido de forma integrada, "Art. 7- A ANA definirá, em articulação 
com as entidades estaduais, o corljunto de metas do Pacto Nacional (. .. ) ". Esclareceu que a 
definição foi baseada no diagnostico e prognostico com quadro de metas e, no caso do Acre foi 
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aprovado no ano de 2013 pelo referi;do Conselho e, após, a ANA fez o primeiro desembolso para 
comeÇar a funcionar em 2014 e se pudesse implementar a gestão de políticas de recursos hídricos a 
partir da visão db Estado e também seguindo a nossa política de Recursos Hídricos que foi lançada 
no ano de 2012 através do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PLERH) que foi lançado na 
RI0+20. Disse também, que os desembolsos seguintes foram feitos á medida das metas alcançadas 
no Plano, o qual será apresentado a seguir. Informou que o valor definido para o primeiro 
desembolso foi de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na integra, com a aprovação das 
metas pelo Conselho e na sequencia as metas estariam vinculadas a um processo, de autoavaliação 
do corpo técnico e submetido à aprovação do referido Conselho levando em consideração o 
cumprimento ou não as referidas metas pré-estabelecidas. Esclareceu que o Governo do Estado 
concordou com o regulamento, indicou a SEMA como entidade estadual responsável pelo processo 
do Programa, o governador assinou um decreto, foi feita a inscrição e a SEMA enviou oficio com 
toda documentação necessária e também feita abertura de conta. Informou que a definição do 
quadro de metas, inicialmente, foi feita em conjunto com os técnicos da ANA, identificando os 
desafios, estabelecendo quais seriam as tipologias para características do Estado do Acre e foi 
elaborado o quadro de metas e submetido à aprovação do referido Conselho. Ressaltou que a partir 
do momento que o Conselho aprovou o quadro de metas, foi enviado para ANA, assinado pelo 
Conselho e pelo Gestor da pasta e o Estado do Acre passou a receber os desembolsos referentes ao 
cumprimento das metas. Afirmou que o Estado Acre cumpriu 100% das metas nos ciclos I, II e lii 
e no IV ciclo 99% e, dentre os Estados brasileiros, o Acre está nos primeiros lugares do ranking e 
entre as cinco melhores salas de situação e ao receber os recursos será implementadas as ações que 
permitem que as metas sejam cumpridas. 
Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): enalteceu a construção do Plano, antes de iniciar o 
processo, com a contribuição da Câmara Técnica de Meio Ambiente (CTMA). Comentou que a 
partir do ano de 2014, o recurso de setecentos e cinquenta mil reais, somente para Recursos 
Hídricos era equivalente ao Recurso Próprio para toda SEMA. Elogiou a .imptrtância do Programa 
e considera um avanço poder estruturar o setor de Recursos Hídricos no Estado. 
Vera Reis (IMC): esclareceu que as metas de cooperação federativa são .pré- estabelecidas pela 
ANA e não pode mudar, representa 50% do recurso, e obrigatoriamente precisam acontecer porque 
são metas obrigatórias do governo federal, tendo R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 
direcionado para essas ações, as mesmas para todo Brasil, são aprovadas pelo Conselho Estadual e 
certificada pela ANA e as metas de fortalecimento dependem da tipologia adotada, são metas para o 
sistema estadual as quais devem ser aprovadas e certificadas pelo Conselho e também certificada 
pela ANA. Disse que a tipologia foi pré-estabelecida, inicialmente, por um diagnostico que a ANA 
fez no Estado no ano de 2006, no ano de 2011 foi reavaliada e atualizada, no ano de 2013 ocasião 
da elaboração do quadro de metas, o diagnostico foi apreciado e vai i dado que resultou no 
prognostico, esse processo teve a contribuição da Câmara Técnica de Recursos Hídricqs. Ressaltou 
que dentre os aspectos estabelecido para o fortalecimento do cenário, que teve validade no período 
de 2013 a 2017 foram considerados: balanço quali-quantitativo satisfatório em quase a totalidade do 
território; criticidade quali-quantitativa inexpressiva; usos pontuais e dispersos; baixa incidência de 
conflitos pelo uso da água, dentro do território do Estado. Afirmou que as características foram 
retiradas do prognostico, o Estado foi classificado na tipologia A. Explicou que a tipologia A tem 
uma serie de metas pré-estabelecidas, são compostas e estabelecidas de acordo com a variável de 
gestão, no total de quatro metas, definidas por um conjunto de variáveis de gestão de 6 a 1 O. 
Esclareceu que uma meta é atendida quando todas variáveis obrigatórias são atendidas e 
um número mínimo de variáveis é alcançado para serem aprovadas. Mencionou as 
variáveis de gestão: 17 a 32 as quais são descritas por níveis de exigência progressivos e a 
variável é atendida quando o nível mínimo de exigência é alcançado e os níveis de 
exigência variam de 3 a 5 e descrevem as possíveis condições da variável, sendo que para 
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cada variável, há um nível mínimo~ de exigência que também depende da tipologia adotada. 
Na sequencia, exemplificou através de gráfico com cores variadas, as tipologia de A a D e 
os níveis de e igência da variável 1.1. Organização Institucional do Sistema de Gestão . 
Disse que quanto mais alta a tipologia mais complexa e difícil é vencer a meta. Apresentou 
uma planilha detalhada, descrevendo a tipologia A, definida pela ANA, contendo 17 
(dezessete) variáveis obrigatórias e complementares, explicou cada nível e meta 
estabelecida para o Acre . Elencou e fez a leitura do objetivo de cada meta do Progestão, 
compartilhada com outras Instituições parceiras, de responsabilidade individual e/ou ações 
conjuntas, conforme a seguir: Meta 1.1: Integração das bases de usuários de recursos hídricos, 
executado pelo IMAC que disponibi liza os dados cadastrais, por meio da sincronização de suas 
bases de dados com a do Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos (CNARH); Meta 1.2: 
Compartilhamento de informações sobre águas subterrâneas, pelo Sistema Nacional de Informações 
de Recursos Hídricos (SNIRH), a SEMA é responsável, no Estado, de repassar informações sobre 
autorizações de perfuração de poços e, quando houver, sobre as emissões de outorgas de águas 
subterrâneas pelo Estado; Meta 1.3: Contribuição para difusão do conhecimento, responsabilidade 
da SEMA fornecer informações solicitadas ao Estado para elaboração do Relatório "Conjuntura dos 
Recursos Hídricos", informações repassadas anualmente e publicada no site da ANA; Meta 1.4: 
Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos prevê a elaboração de manual operativo que refere-se a 
regras de funcionamento da Sala de Situação, no Acre foi implantada no ano de 2012, antes de 
firmar convenio com a ANA porque já era necessário em função dos eventos hidrológicos, com 
produção de boletins e relatórios diários, monitoramento hidrometeorológico através de 32 (trinta e 
duas) plataformas telemétricas automatizadas, e permite gerar dados a cada 15(quinze) minutos que 
são utilizados para as informações, há também boletins de queimadas e no momento está fazendo 
monitoramento do Rio Madeira e todos os rios do Acre; Meta 1.5: Atuação para Segurança de 
Barragens refere-se ao cadastramento, classificação e fiscalização das barragens de acordo com 
regulamento. Comentou a planilha com a descrição das metas e cronograma de execução. 
Apresentou as metas aprovadas e a autoavalição referente aos anos de 2014 a 2017, especificou as 
variáveis e os níveis alcançados, por ano, esclareceu detalhadamente cada ,variável e o respectivo 
nível de exigência mínima e a adotada para cada uma. Citou os parceiros que desenvolvem 
pesquisas e estudos de dados. Ressaltou os avanços na gestão hídrica e investimentos previstos. 
Falou que o Acre serve de modelo para outros Estados. 

2.1.1 Tribuna Livre I considerações 
Miguel Scarcello (SOS Amazônia): parabenizou pelo trabalho e sua importância. Considera um 
avanço mesmo alcançando níveis mínimos, os quais poderão melhorar em breve. Comentou que 
algumas metas, não adotadas, o chamaram a atenção. 

Vera Reis (IMC): respondeu ao Miguel, que teve o respaldo da ANA. porque naquela·ocasião não 
tinha estrutura mínima de gestão e nem condições para implementar metas complexas. 

Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): elogiou o trabalho e dedicação da equipe, considera os 
avanços significativos. Disse que em relação às metas que poderiam está, mas, não estão, justificou 
que ficaram temerosos, antes de avançar na estruturação do setor, colocar em uma das metas a 
estruturação do organismo de bacias. Informou que foi feita uma avaliação jurídica através da PGE, 
para a possibilidade de implantar os organismos de bacias e a mesma questionou como seria a 
organização dos comitês de bacia se não tinha a garantia de recursos para mobilizar, fazer reuniões 
e etc., motivo pelo qual optaram de ser mais conservador em relação a essas metas e a medida da 
necessidade, na existência de conflitos, de problemas, direcionava, não como meta, mas com 
objetivo de solucionar as questões. Comentou sobre a necessidade de maior integração com 
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parceiros em algumas ações, exemplificou o DEPASA. Informou que terá no mês de maio 
seminário de avalição do cumprimento das metas PLERH que permitirá fazer revisão e avaliação 
desse instrumento de gestão. 

Eufran Amaral (EMBRAPA); considera que o Plano Estadual de Recursos Hídricos tem muito a 
contribuir com as zonas e subzonas do ZEE na questão da qualidade de água. 

James A. Messias (SEMA/Rec. Hídricos): esclareceu que a SEMA esta no processo de 
implementação do laboratório de qualidade da água, que atualmente não tem no Estado e como 
referencia estão tentando fazer da forma mais criteriosa e técnica possível e não existe na região 
norte nenhum laboratório no processo de acreditação. Afirmou que estão em busca de parâmetros 
para incluir de acordo com a norma ISO 17.025 que exige procedimentos de segurança. 

Maria Antonia (Dept0 de Rec. Hídricos/SEMA): informou que o recurso para investimento do 
laboratório da qualidade da água é de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) sendo, 
R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para a parte física e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
para a acreditação. Disse que além desses gastos, o Progestão contempla despesas com estagiários, 
capacitação e treinamento dos técnicos, realização de palestras, cursos e outros. Enfatizou que as 
metas estabelecidas só obtiveram sucesso devido ao planejamento e capacitação de excelência para 
os técnicos e toda equipe. 

Mauro Ribeiro (UFA C): questionou qual o propósito do laboratório de água. 

Vera Reis (IMC): respondendo ao questionamento, justificou que havia a necessidade do 
laboratório para cumprir a meta, motivo pelo qual pensaram em várias possibilidades. Falou que as 
primeiras reuniões para implementar a meta de monitoramento de qualid.ade ·"de água, junto com o 
Progestão e o Qualiagua, outro programa paralelo da ANA, ocorreram desde o ano de 2012 as 
reuniões de planejamento com os técnicos da ANA, que resultou no plano estratégico. Ficou 
decidido, inicialmente, envolver todas as instituições que trabalham com a qualidade de água, foram 
convidados a UFAC, UTAU, SEMEIA, DEPASA, FUNASA, IFAC e outros, foi feita uma proposta 
para quem tinha laboratório, para que o técnico pudesse fazer analise e o mesmo para quem tinha 
sede nos municípios, foi pensado estrategicamente como iria trabalhar, mas, a maioria não estavam 
em condições de funcionamento, não deu certo. Após outras tentativas, e devido a pesquisas em 
outras áreas e venderem serviços de analises, optaram em ampliar o laboratório da FUNT AC, aceito 
pelo gestor da época, e foi feita a proposta de ampliação do laboratório de produtos naturais, o 
projeto está avançando e tem tudo para dar certo porque tem a garantia de recursos no Progestão . 

. 
Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): falou que, em relação ao tema questionado pelo 
Mauro, sempre se preocupou na sustentabilidade de processos. Disse que ao tentar estabelecer o 
mix de laboratórios, o qual poderia esta fazendo diferentes tipos de análises no que precisava era 
também no intuito de otimizar e potencializar o laboratório, porque estavam na direção de extinguir. 
Enfatizou que a tentativa de reunir e dividir os recursos entre os laboratórios, cada um fazendo sua 
parte na analise da água, não deu certo, por motivos diversos, por isso foi tomada a decisão de 
investir em um só local. Justificou que a decisão tomada pela estruturação do laboratório da 
FUNTAC, ocorreu devido à sustentabilidade estabelecida. Lembrou que o IMAC no ano de 1999 
tinha laboratório e sobrevivia de projetos, mas o laboratório da FUNTAC conseguiu um formato de 
continuar existindo com a venda de prestação de serviços. Esclareceu que a ampliação permitirá ao 
laboratório fazer outras análises, manter a sustentabilidade dos processos através da venda de 
serviços e o cumprimento das metas do Progestão. -=\--"' 
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Maria Antonia (Dept0 de Rec. Hídricos/SEMA): esclareceu que foi assinado um Termo de 
Cooperação corri a FUNTAC e o laboratório terá uma gestão compartilhada. 

Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): colocou em votação a pauta apresentada e discutida. 

2.1.2 Apreciação da pauta 
Quadro de Autoava liação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão do ano de 
2017. . 
Resultado da votação: Aprovada por unanimidade 

2.1.3 Continuação tribuna livre/considerações 
Nilton Cesar (SEAP); comentou que de acordo com a apresentação o Estado vem se destacando em 
relação às metas estabelecidas e alcançadas e está entre o ranking de cinco Estados. Informou que é 
a primeira reunião do Conse lho que participa, como substituto. Acredita ser uma preocupação do 
Conselho e também das grandes cidades, o qual recentemente participou de uma reunião da 
Prefeitura que trata da área de expansão do município de Rio Branco, e a questão de recursos 
hídricos e qualidade de água foram umas das observações. Disse que a preocupação na reunião era 
em relação à construção de condomínios, de que forma chegaria a agua em virtude da limitação de 
abastecimento existente na cidade, e dentre as sugestões conseguiu chegar ao entendimento que 
através de uma adutora passando pelo Universitário poderá atender. Falou que a noite, próximo a 
sua residência, sente um cheiro forte de esgoto saindo do igarapé que passa ao fundo da reserva. 
Imagina que a agua de abastecimento se transformará em agua de dejetos, esgoto. Enfatizou que a 
cidade de Rio Branco está crescendo e expandindo muito. Considera que há preocupação do 
Conselho com as gerações futuras e perguntou como esta tratando essa questão dos dejetos e 
mesmo com o crescimento da cidade haja proteção dos recursos disp~;míveis do Rio Acre que 
recebem agua dos afluentes e igarapés que passam por dentro da cidade. Justificou que a observação 
feita é em detrimento das metas atingidas e o destaque do Acre. Perguntou como vão lidar com a 
questão nas áreas de expansão de varias construções de condomínios e como conviver com isso de 
forma que a bacia hidrográfica seja protegida. 

Paulo Viana (IMAC): esclareceu que a ampliação do perímetro urbano foi objeto de discussão da 
atualização do Plano Diretor do município de Rio Branco e nele está previsto as áreas possíveis de 
crescimento na zona urbana e/ou rural, prevê no plano diretor e no âmbito ambiental, os 
condomínios que não estejam servindo da rede coletora e do sistema de tratamento tem que 
apresentar uma alternativa própria de tratamento. Afi rmou que qualquer igarapé e rio de acordo 
com a norma ambiental é passível de receber os afluentes, desde que estejam tratados. Informou que 
foi trabalhado no Plano Diretor, por principio de precaução restringir ·mais e aumento~ o nível de 
exigência. Ressaltou que a cada seis meses o condomínio deve obrigatoriamente por norma tem que 
elaborar e encaminhar ao órgão ambiental o monitoramento de como está à eficiência do sistema de 
tratamento para ser lançado no igarapé. 

Miguel Scarcello (SOS Amazônia): falou que vai representar o conselho em um Encontro com a 
ANA, na próxima semana, e deverá responder a duas perguntas, por isso, gostaria de apresentar a 
opinião do Conselho. A primeira pergunta é: qual a contribuição do Progestão para o fortalecimento 
do Conselho Estadual e de que forma? 

Maria Antonia (Dept0 de Rec. Hídricos/SEMA): explicou que a ANA realizará um Seminário em 
Brasília na data de 3 e 4 de maio/20 18 para avaliar o primeiro ciclo do Pro gestão e direc ionou 
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perguntas especificas aos conselheiros e a equipe do Progestão. Respondeu ao Miguel que o 
Progestão contribuiu para que o Conselho passasse a discutir as questões de recursos hídricos e que 
a avalição anuaVcontribui para o fortalecimento, pois, até o ano de 2014 pouco se discutia sobre a 
questão hídrica no Estado em nível de Conselho. Considera a apresentação de prestação de contas 
uma forma de fortalecimento para que o Conselho apresente propostas, tome decisões e submeta a 
Câmara Técnica para avaliação. 

Vera Reis (IMC): observou que há algumas metas relacionadas ao Conselho, as quais foram para 
análise da PGE. Salientou que cada uma das diretrizes e metas estabelecida pela Lei 1500 podem 
ser implementadas sem passar pelo processo burocrático de aprovação da Assembleia Legislativa 
do Acre, porque segundo as normas estabelecidas elas são autoreguláveis. Falou que a discussão 
com a PGE sobre o processo permitiu fazer uma análise do funcionamento do Conselho e do Fundo. 
Disse que a proposta é que a Câmara de Acompanhamento dos Recursos Hídricos do Estado seja 
feita pelo Conselho para que seus membros possam dar maiores contribuições. Informou que após 
análise da PGE o nome do Conselho poderá sofrer alteração para Conselho de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos. 

Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): ressaltou que a cobrança nas reuniões com a ANA é 
recorrente, porque o Acre é o único Estado que não tem representação no Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos. Comentou sobre o recebimento da política florestal e o Conselho de Floresta. 
Falou que a PGE está analisando, concluindo o estudo e poderá fazer discussão com os dois 
Conselhos. Justificou que a ideia é fazer Conselho de Meio Ambiente e ter Câmaras Técnicas 
robustas para fazerem discussões especificas. 

Miguel Scarcello (SOS Amazônia): solicitou a sistematização das Atas do Conselho que debate as 
questões de recursos hídricos em que foi pautada a temática do PnJges'tão para levar e ter 
embasamento e mais elementos. Mencionou a segunda pergunta: na opinião do Conselho Estadual o 
Progestão contribuiu para o fortalecimento do sistema estadual de gerendamento? Disse que na 
discussão obteve alguns elementos, mas, poderá coletar opinião dos membros do Conselho. 

Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): sugeriu contactar os membros da Câmara Técnica de 
Recursos Hídricos (CTRH). 

Paulo Viana (IMAC): sugeriu alteração de nomenclatura do CEMACT para Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos e Floresta para garantir assento no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): comprometeu-se de no máximo em dois meses colocar 
em pauta no âmbito do Conselho a proposta de alteração de nomenclatura do CEMACT: 

Encaminhamento: Secretaria Executiva do CEMACT repassar ao Miguel Scarcello: Atas referente 
ao Progestão e repassar contatos dos membros da CTRH. 

2.2 - Apresentação da pauta II 

2.2.1 -Análise e apreciação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. 
Vera Reis (IMC): apresentou planilha/tabela referente as metas do 2° ciclo contendo: identificação 
das metas; seus respectivos detalhamento dos investimentos e o programa de execução previstos 
para o período do ano de 2018 a 2022, conforme copia de apresentação, anexa. 
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2.2.2. Apreciação da pauta 
Carlos Edegard de Deus (Pres. CEMACT): colocou em votação. 
Resultado da votação: aprovada por unanimidade 

3. Encerramento 
O Presidente do CEMACT- Edegard de Deus agradeceu a todos (as) pela presença, e encerrou a 
reunião às 17h20min. 

4. Anexos 
Lista de presença do CEMACT e convidados. 
CO- Apresentações 
CO- Audio/gravação 
CO- fotos 

S. Rel;jE 2 --. 
Clemi~omaz 

-4~~-·~ 
Carlos Edegard de Deus 

Secretário de Estado de Meio Ambiente 
Presidente do CEMACT 

·"' 
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6. Registro fotográfico: 
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f LISTA DE PRESENÇA- CEMACT 
1 3" Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sala de Reuniões do Escritório 
1 Central do CAR. PAUTA: l-Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão d ~ ano de 2017, para. 

análise e aprovação; II- Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. 
INSTITUIÇÃO/ENDEREÇO/FONE 

~~EMA - Secretaria de Estado de- Meio Ambiente -
I Rua Benjamin Constant, 856 - 3224-3990 

I 
i 
~- s . d . 12-SEPLAN- ecretana e Estado de PlaneJamento 
j A v. Get. Vargas, 232 - Centro Palácio das Secretarias 
4° Andar. Fone/Fax: 3224-4535/3727 - I 3224-0401 

I 
I 

I 

3- lMAC- Instituto de Meio Ambiente do Acre 
Rua Rui Barbosa n° 135 - Centro 
Fone: 3224-5694/3224-5497/285 7-E-ma i I: 

j gabinete.imae@ac.gov.br 

~~ FUNTAC ~ Foodoção do Teooologla do E>todo do 
Acre 

[' d» Acãcl,/Loto 1 ~ """'A~ Ol>t. lodO>ülol -
one. 3213-3103/-3102 -Fax: 32 13-3 100 Fax: 3229-
665- gabinete.funtaeíal,ac.gov .br 

NOME/REPRESENTANTE I CARGO/SETOR ASSINATURA 

Presidente: Carlos Edegard de Deus 
--

Secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Presidente do - ~~ q . ~ CEMACT 

Vice-Presidente: Francisco Carlos Rodrigues Diretor-Presidente da 

Barbosa Fundação de Tecnologia do 

Acre - FUNTAC ' 

Titular: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas Secretário de Estado de 
Planejamento 

Suplente: Alexandre de Souza Tostes Diretor Executivo 

-~~;:~ I I '.....L.-. 

Titular: Paulo Roberto Viana de Araújo 

I 
Diretor-Presidente ~~t'k!J ....... 

i !) 
j Suplente: Sebastião Fernando Ferreira Lima 

i 
I Diretor Técnico I I 

I 
Titular: José Luiz Gondim dos Santos 

I 
Diretor-Presidente 

~ ~ 

Suplente : Maria Ida Flores aoca 
I 

Eng" Agrônoma 

~~ I 
I 

~ ~· 
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LISTA DE PRESENÇA- CEMACT 
3" Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sala de Reuniões do Escritório Central 
do CAR. PAUTA: I - Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão do ano de 2017, para análise_ e 
aprovação; H - Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. " 

INSTITUIÇÃO/ENDEREÇO/FONE 

5~ SETUL- Secretaria de Estado de Esporte Turismo 
e Lazer 
Avenida Chico Mendes, s/ no - Arena da Floresta, 
Bairro Corrente. Fax: 3901-3024 
Gab. : 3901-3022/3021-Eliana Gab: 9932-3281-
Alessandra: 9985-4068/E-mail : 
oabinete.setul(rilac. <>o v. br 
6~ SEE - Secretaria de Estado de Educação e Esporte 
End.: Avenida Nações Unidas no 1068. Bairro: Bosque 
fone SEE- Geral: 3213-2300- Gab: 3213-2321-Fax 
IDM: 3223-3588/2355-2106-2816 

7 - SEAP ~ Secretaria de Estado de Agropecuária Rua 
do Aviário, 135-Aviário-PABX: 3224-9621 (Ramal 
22) 
e-mail:seap@ac.gov.br; 
joseraimundo.morais@ac.gov.br 

8 ~ SEAPROF - Se c. de Est. de Extensão 
Agroflorestal e Produção Familiar 
End.: Avenida Nações Unidas, 2.604. Bairro: Estação 
Experimental.- Fones: 3226-2801/2441/4365/ ~Fax: 
3226-1306 
gabinete.seaprof@ac.gov.br 

NOME/REPRESENTANTE CARGO/SETOR ASSINATURA 

Titular: Di ego Oliveira Rebouças 

Suplente: Mack Willison Araújo de Oliveira Diretor Técnico 

' 

Titular: Maria Rita Paro de Lima Dir. Pres. do IDM 

'Ç p (~~'\~~ .. ~ 
Suplente: Ana Clara Queiros Gurgel Gerente da GEPLAN 

,, 
I 

Titular: José Carlos Reis da Silva Secretário de Estado de 
agropecuária 

1\ 
Suplente: Nilton Cesar de Souza 

~ 
Titular: Paulo Sergio Branã Muniz d' Coordenador do 

Departamento Produção 
Familiar 

S"7'" Adomic B~ti>ta do : lmcida 
Chefe da Divisão de 

~. Remuneração e Serviços 
Ambientais 

/ / J 
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LISTA DE PRESENÇA- CEMACT 
3a Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sala de Reuniões do Escritório Central 
do CAR. PAUTA: I- Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão do ano de 2017, para anális~ e 
aprovação; II - Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. ... 

INSTITUIÇÃO/ENDEREÇO/FONE 

9-AMAC - Associação dos Municípios do Acre - A v. 
Getúlio Vargas - n° 20 13 - Bosque 
CEP:69908-650-Telefax: (68) 3223-3421/3223-6206-
E-mail : amac-acre@uol.com.br, 
amac@amac.ac.gov .br 

10 - IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturai s Renovávei s - End.: Rua 
Veterano Manoel de Barros, 320. Bairro: Abraão Alab 
-Fones: 32 11-1736/ 321 1-1700 

11 - FUNAI - Fundação Nacional do lndio 
Estrada Dias Martins, km 01 - Chácara lpê 
Fone: 3227-7970-3226-3858. Fax: 3227-1389 
(GAB. 3226-1389/3985)- E-mail: 
funai.ac@gmai !.com 

12 - UFAC- Universidade Federal do Acre 
End. Br-364 - km 04/Campus Universitário Bairro: 
Distrito Industrial - Dep. Geogt·afia: Fone: 3901-
2627/2572 

NOME/REPRESENTANTE CARGO/SETOR ASSINATURA 

Titular: Marcus Frederi ck Freitas de Lucena Chefe da Assessoria Técnica 
da Coordenadoria Executiva 

daAMAC 

Suplente: Júlio Cesar Monteiro da Si lva Analista Técnico . ~ 

Titular: Carlos Francisco Augusto Gadelha Superintendente do IBAMA-
AC 

Suplente: Sebastião Santos da Sil va Anali sta Ambiental - Chefe 
da Divisão Técnica do 

IBAMA-AC 

Titular: Juliana Fortes da Silva Indigenista Especializada 

Suplente: Waldir da Silva Cruz Junior 

Professor Titular: Mauro Jorge Ribeiro 

1/V\au_N flt~~ 
Suplente: Jorge Luis Lopez ;\guiar Professor .. 
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LISTA DE PRESENÇA - CEMACT 
3" Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sala de Reuniões do Escritório Central 
do CAR. PAUTA: I -Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão do ano de 2017, para análise. e 
aprovação; li - Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. 

INSTITUIÇÃ 0/END EREÇO/FO N E 

13 - EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária 
End.: Br-364, km 14. Cep: 69908-970 
Fone: 3212-3200/3201/3208/3235 - Fax: 3212-
3284/3285/3266 

14- FIEAC - Federação das Indústrias do Estado do 
Acre 
End. : Av. Ceará, 3.727- Bairro Floresta 
Fones: 3212-4200/4201- Fax: 3212-4203 
3229-3808 (Madeireira Nova Canaã) E-mail : 
fieacíalfieac .org.br- 3212-4284 e 9989-1492 

15 - FAEAC - Federação da Agricultura do Est. do 
Acre - End.: Rua Quintino Bocaiuva, no 1.779 -
Bosque -Fone: 3224-1797. Celular: 9985-2135- E-
mail: senar@senarac.org.br, faeac@faeac .org.br 

16 - FECOMÉRCIO - Federação do Comércio do 
Estado do Acre- Av. Getulio Vargas no 2473-Bosque 
40 andar - Condomínio Antonio Oliveira Santos. 
Fone:3212-4800/Fax:3212-4806- E-mail : 
fecom ercio@fecomerci oac .com. br 
secretaria(âJ,fecom erci oac.com. br 

NOME/REPRESENTANTE CARGO/SETOR 

Titular: Eufran Ferreira do Amaral Chefe-Geral da 
Embrapa/AC 

Suplente: Cleísa Brasil da Cunha Car·taxo Pesquisadora 

Titular: Adelaide de Fátima Gonçalves de Presidente do SINDUSMAD 
Oliveira e 1" Vice-Presidente da 

FIEAC 

Suplente: João Paulo de Assis Pereira Presidente do Sindmineral e 
1 o secretário da Diretoria da 

FIEAC 

Titular: Assuero Doca Veronez Presidente 

Suplente: Mauro Marcelo Gomes de Oliveira Diretor do SENAR 

Titular: lsaac Timóteo Oliveira Suplente da Diretoria 

Suplente: Elivanda Araujo >.· 
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LISTA DE PRESENÇA - CEMACT 
3a Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sala de Reuniões do Escritório Central 
do CAR. PAUTA: I - Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Progestão do ano de 2017, para análise_ e 
aprovação; 11- Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo 11. 

... 

INSTITUIÇÃO 

17 - PESACRE- Grupo de Pesquisa e Ext. em 
Sistemas Agro florestais do Acre 
End.: Estrada Jarbas Passarinho, no 999 - Parque 
Sábia Fone: 3228-8642/6063 
E-mail: cazuzaíal12esacre.org.br 
RAMH - Rede Acreana de Mulheres e Homens -

Travessa Primavera - N° 84 Bairro: Baixa da Colina -
2" TV após o residencial Buriti -Fone/Fax: 3224-8607 
E-mail:redeacíaluol.com.br 
18- SOS Amazônia - End.: Rua Pará n° 61, Bairro 
Cadeia Velha - Fone Fax (068) - Fax: 3223-1036 -
Email: sosamazoniaíalsosamazonia.org.br 
- FETACRE -Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura no Acre - End.: Av. Getúlio Vargas n° 
2.578-Bosque- Fones: 3222-7192 
E-mail: fetacre.acre@gmail.com.br 
19 - CT A- Centro de Trabalhadores da Amazônia 
End.: Av. Epaminondas Jacome no 1.994 
Bairro: Cadeia Velha 
CPT- Comissão Pastoral da Terra 

20- AMAAIAC - Associação do Movimento dos 
Agentes Agroflorestais Indígenas do Estado do Acre 

. 

NOME/REPRESENTANTE CARGO/SETOR ASSINATURA 

Titular: Eduardo Amaral Borges Coordenador Geral 

·~ 

Suplente: Maria Jocicleide Lima de Aguiar 

Titular: Miguel Scarcello Assessor 

~d 
Suplente: Roberto Rodrigues da Graça Secretário Geral 

Titular: 

Suplente: Darlene Braga Martins 
~ 

Titular: .Josias Pereira Kaxinawa 

Suplente: Francisca Oliveira de Lima Costa 
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LISTA DE PRESENÇA - CONVIDADOS 
3a Reunião Extraordinária do CEMACT de 2018 realizada em 20 de abril de 2018 (sexta-feira), às 14h30min, na Sata de Reuniões do Escritório Central 
do CAR. PAUTA: I -Apresentar o Quadro de Autoavaliação do Cumprimento das Metas no âmbito estadual do Pro gestão do ano d~ 2017, para análise_ e 
aprovação; li - Análise e aprovação do Quadro de Metas para Progestão ciclo li. 
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