
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
  

Relato: Às 14h12min do dia 21/06/2021, o Secretário Adjunto Executivo, Alex Sandro 
Marega, deu início à 4ª reunião do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas. O sr. 
Maurício Philipp, Coordenador de Mudanças Climáticas e REDD+, apresentou a pauta: 
Aprovação das Atas Anteriores, Plano de Participação Social do Programa REM MT, eleição 
para o próximo biênio do Conselho Gestor de REDD+ e Manifestação de Interesse ao LEAF. 
Dando início às pautas, não houve objeções ou considerações dos presentes e as atas foram 
aprovadas. A proposta de Plano de Participação Social no Programa REM MT, construída 
pela GIZ e complementada pela CMCR/SEMA e pela Coordenação do Programa REM, foi 
apresentada pela analista da CMCR, srª Caroline Chichorro. A srª Renata Costa, 
representante da GIZ, complementou. O encaminhamento dado foi de que o documento 
seria compartilhado para que os membros do Fórum pudessem fazer suas contribuições e 
sugestões, de modo que, em uma próxima reunião, o documento pudesse ser consolidado 
e finalizado. O sr. Everaldo, representante da organização Pacto das Águas, falou da 
necessidade de fazer as informações circularem para atingirem maior número de pessoas. 
O sr. Mauricio explanou sobre a necessidade de indicação ou eleição para representantes 
no Conselho Gestor de REDD+ para o biênio 2021-2023. Foi esclarecido que a secretaria 
executiva encaminharia às organizações atualmente representantes da sociedade no 
Conselho a lista de seus pares e descrição dos procedimentos para que providenciassem, o 



 
 
 
 
 
 
 
  
quanto antes, a indicação dos novos representantes. A pedido de Maurício, a srª Gabriela 
Savian, representante do IPAM, fez uma contextualização acerca da Coalizão LEAF e da 
chamada para manifestações de interesse aberta. O sr. Maurício complementou, 
mostrando alguns gráficos relacionados às possibilidades de o estado de Mato Grosso 
concorrer. A srª Monica de Los Rios, representante do Earth Innovation Institute (EII), 
apresentou a planilha com as partes do template LEAF para propor a divisão das tarefas e 
constituição da força tarefa para a submissão da manifestação de interesse. A srª Ana Paula 
Ferez, CMCR/SEMA, sugeriu compartilhar a planilha para que as instituições se 
manifestassem sobre as seções com as quais podem contribuir. O sr. Mauricio fixou prazo 
de até o dia 25/06 às 12h para que as instituições respondam às indicações/sessões.  
Posteriormente, deverá ser estabelecida agenda semanal de reuniões entre as instituições 
para coordenação do trabalho. O sr Rolf Bateman, representante do Climate Group, 
comentou da importância de as pessoas conhecerem o template antes de se manifestarem 
a compor a força-tarefa. 


