
ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DO
COMITÊ DA CONTA TFCA

Data: 2 de maio de 2011
Local: Sala Multimídia, Ministério do Meio Ambiente
Participantes: Lista anexa

A Reunião de Instalação do Comitê da Conta TFCA teve início às 14hOOdo dia
02 de maio de 2011, na sala multimídia da Sede do Ministério do Meio
Ambiente, Esplanada dos Ministérios, Bloco "B", 5° andar, Brasília-DF, e foi
aberta pela Sra. Ministra de Estado do Meio Ambiente para tratar dos assuntos
constantes da Pauta do dia, quais sejam, (a) Apresentação dos Membros;
(b) Instalação do Comitê da Conta TFCA (c) Objetivos da Conta TFCA (d)
Discussão e definição da agenda do Comitê da Conta TFCA; (e) Regras
de funcionamento do Comitê e da Conta TFCA, incluindo o Arranjo
Institucional para a governança e execução da Conta TFCA, bem como as
Funções do Comitê da Conta TFCA e do Funbio; (e) Próximos passos. A
Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, iniciou a reunião solicitando as
apresentações dos presentes, o que foi feito. (a) Apresentação dos
Membros: As presenças e ausências foram anotadas. Registrou-se a
presença de 77,77% dos membros do Comitê, estando presentes os
representantes: 1) do Governo dos Estados Unidos da América - Lawrence
Hardy, Diretor da USAID, 2) do Ministério das Relações Exteriores - Paulino
Franco de Carvalho Neto, 3) do Ministério da Fazenda do Brasil - Beatriz
Soares da Silva, 4) Ministério do Meio Ambiente do Brasil - Daniela America
Suarez de Oliveira, 5) Conselho Nacional da Biodiversidade -CONABIO -
Miguel Pedro Guerra, 6) Conselho Nacional de Florestas -CONAFLOR -
Glauber Suma r Pinheiro e 7) Organização não governamental voltada para o
desenvolvimento de comunidades locais ou de florestas do Conselho Nacional
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Clayton Ferreira Lino, e ausentes
os representantes de organização não governamental da CONABIO e de
organização não governamental brasileira para o desenvolvimento de
comunidades locais da CONAFLOR. (b) Instalação do Comitê da Conta
TFCA: Registradas as presenças a Ministra Izabella declarou instalado o
Comitê da Conta TFCA e solicitou que no site ficassem destacadas as
presenças e ausências na reunião. (c) Objetivos da Conta TFCA: Dando
continuidade à pauta em relação aos ;objetivos da Conta TFCA, ressaltou que
os recursos do TFCA deverão ser utilizados naquelas atividades descritas no
próprio Acordo TFCA celebrado entre os Governos dos Estados Unidos da
América e da República Federativa do Brasil: abrigar apoio ao modo de vida
das comunidades tradicionais, criar modelos de gestão das unidades de
conservação (não necessariamente só criar UCs). Nesse contexto, ressaltou a
importância de uma visão estratégica de conservação e da conveniência de se
desenvolver práticas de conversas entre o Governo Federal, os Estados e a
sociedade civil, principalmente em mosaicos de UCs, pois acredita que estão
faltando parcerias. O TFCA tem que formar gestores parceiros em áreas
protegidas criadas. Salientou que os editais devem ser muito bem concebidos
e os critérios de seleção muito discutidos pelo Comitê. Considera muito
importante que se incorpore os conhecimentos científicos para a tomada de
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decisão, e em relação às populações e qualidade de vida nas florestas
tropicais, levantou a importância de mecanismos ágeis para o acolhimento
inclusão e dignidade das populações extrativistas. Observou que este fundo
tem a possibilidade de dar visibilidade para os biomas (extra-amazônicos):
Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado, e que também tem um desafio em relação
ao turismo e sobre o modelo de áreas protegidas na mata atlântica.
Considerou que é preciso romper com o conservadorismo e o SNUC deve ser
realmente vivo. A ministra ressaltou a infeliz necessidade de mediar conflitos
entre as áreas de conservação federal e dos estados. Questionou como será a
relação com a iniciativa privada e ressaltou que o Comitê da Conta TFCA
deverá definir o que de fato quer conduzir. Enfatizou também a necessidade de
definição dos limites e papéis para o Fundo, lembrando que os recursos são
poucos e devem ser muito bem aplicados, lidando-se com fragilidades
institucionais nos diferentes biomas. Fez ainda considerações de que projeto-
piloto é um modelo adotado no século passado e que este fundo tem
capacidade monumental de indução, sendo um instrumento essencial para a
construção de nova estratégia, de nova agenda ambiental para funcionar a
partir de 2012. A Ministra despediu-se então e passou a palavra para o
Secretário-Executivo Francisco Gaetani que discorreu sobre a pesquisa que o
MMA está realizando para levantar o volume de recursos e sua utilização
relativamente a fundos, empréstimos, cooperação técnica ressaltando que o
Ministério do Meio Ambiente pretende adotar e imprimir uma visão estratégica
de conservação. Quer deixar política ESTRATÉGICA do estado brasileiro sobre
conservação da biodiversidade para além do governo; informou que novos
recursos surgem de captação por parte do MMA e que foco, escala e
alavancagem são preocupações da ministra. Pontuou que vivemos situações
de fundos e empréstimos sem execução e que é preciso coordenar o gasto de
forma diferente clamando pelo protagonismo dos parceiros; recomenda que a
especialização das OSCIPs as qualifique em sua relação com o poder público.
Acrescentou que este arranjo legal ~ uma alternativa que gera outras
possibilidades de captação de recursos 'externos e que há discussões com o
BNDES, BB e CEF sobre o assunto. Quanto aos Fundos, mencionou que sua
governabilidade é restrita e estanque, sem gerenciamento, havendo unidades
no MMA com muito recurso e outras sem nada. No entanto, ressaltou que a
implantação SICONV melhorou bastante o controle. Apontou que a Conta
TFCA deverá ser utilizada de maneira estratégica e passou a palavra ao
Secretário de Biodiversidade e Florestas, que passou a presidir a reunião em
sua segunda etapa. (d) Discussão e definição da agenda do Comitê da
Conta TFCA: Na segunda etapa da reunião o Secretário de Biodiversidade e
Florestas Braulio Dias - fez uma apresentação sobre a Conta TFCA e focou as
discussões sobre os documentos que deverão ser foco do Comitê da Conta
TFCA e apresentados em curto prazo. Definiu-se que até o dia 24 de junho de
2011 o Comitê deverá elaborar e submeter às Partes do Acordo TFCA, para
sua aprovação, um Plano Estratégico de Longo Prazo (PELP) para a operação
da Conta TFCA, aprovar seu Regimento Interno e o Manual Operacional para
projetos da Conta TFCA, bem como o modelo de Acordo de Doação a ser
celebrado com os beneficiá rios. Para tanto até o dia 13 de maio de 2011 - os
membros do Comitê deverão enviar as propostas para o PELP que serão
consolidadas e minuta será distribuída, pelo MMA, para posicionamento. Isto
visa à aprovação na 1a Reunião Extraordinária do Comitê agendada para 20 de



maio de 2011, às 10h. Observou-se que o Regimento Interno, o Manual
Operacional para projetos da Conta TFCA e a minuta do Acordo de
Doação serão elaborados pelo Funbio e após avaliação da SBF/MMA
distribuídos para os Membros do Comitê. Em prosseguimento relativamente à
agenda do Comitê definiu-se que até o dia 12 de agosto de 2011 será feito o
envio do Relatório de Avaliação do Acordo às Partes do Acordo TFCA. Definiu-
se ainda que o primeiro relatório de avaliação deva conter informações sobre a
estratégia e sobre os critérios e processo de seleção de beneficiários, pois pelo
tempo que temos não haverá tempo para realizar desembolsos, tendo em vista
o prazo necessário para o edita/. (e) Regras de funcionamento do Comitê e
da Conta TFCA, incluindo o Arranjo Institucional para a governança e
execução da Conta TFCA, bem como as Funções do Comitê da Conta
TFCA e do Funbio : Em continuidade os presentes acordaram que o Comitê
deve fazer tipologia de projetos, discutir a estratégia para a utilização dos
recursos, priorizar o que provoca mais alavancagem, levando em conta que a
pulverização em vários projetos de pequenos valores aumenta os custos
operacionais. Decidiu-se que a cada depósito recebido, o Funbio informará ao
Secretário de Biodiversidade e Florestas do MMA e que o MMA informará à
STN (Secretaria do Tesouro Naciorial). Ana Cristina Barros - TNC, suplente do
representante Clayton Ferreira Uno, exerce seu direito de voz, levantando que
o Gerente Executivo deveria ser contratado do Funbio, mas trabalhar sob o
comando do MMA, no MMA. Defende que a função é estratégica e que deve
ser do MMA. Bráulio demonstra que as negociações foram feitas de forma que
o Gerente Executivo seja funcionário do Funbio e acaba ficando claro, após
ampla discussão, que a função é operacional e é do Funbio. Quanto ao
investimento dos recursos financeiros da Conta TFCA, Fábio Leite, Funbio,
informa que a atual política de investimentos tem sido a mais conservadora
possível em CDI e CDBs e o Comitê não se opõe. Uma política de
investimentos a ser proposta deverá levar em consideração o fluxo de caixa a
ser ainda definido e, portanto será apresentada para o próximo período depois
da definição do Plano Estratégico, Manual Operacional, e Edita/. Quando às
normas do Regimento Interno do Comitê foi definido o seguinte: deverá haver
15 dias de antecedência para a convocação para as reuniões com pauta e
material que será discutido e deliberado, o que deve ser feito por meio de
mensagem eletrônica; Calendário de reuniões ordinárias - serão duas reuniões
ordinárias presenciais anualmente. Deverá prever a possibilidade de reuniões
extraordinárias. As reuniões serão preferencialmente em Brasília e poderão ser
em outros locais em função da necessidade de se acompanhar/conhecer um
projeto. O membro titular deverá avisar, também, com antecedência caso não
possa participar para haver a mobilização do membro suplente. O quorum de
instalação para as reuniões é de no mínimo 5 membros. Não se preverá
primeira e segunda convocação. Quorum de deliberação será de metade mais
um dos presentes. Os suplentes poderão participar como observadores, sem
cobertura de custos. Outros observadores ou especialistas podem ser
convidados, que também não terão custos cobertos. A iniciativa do convite
poderá ser de qualquer membro ou pela presidência do Comitê ou mesmo por
manifestação de interesse desde que o Comitê avalie e aprove o convite.
Deliberações poderão ser tomadas por manifestações eletrônicas para
assuntos considerados complementares - ou reuniões virtuais - ressalvados os
assuntos que requerem as reuniões presenciais. O regimento deverá abordar/;::
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questão ética da ausência de voto do interessado, devendo recepcionar o que
está no Acordo. Discute-se e conclui-se que redes de ONGs não estão
incluídas nesse limite ético previsto no Acordo. A limitação será para dar
pareceres sobre os projetos em análise. Não participarão da avaliação,
discussão e votação quando houver conflito de interesse. A representante do
Ministério do Meio Ambiente, Daniela Oliveira aponta que deve ser criada uma
instância para a avaliação técnica das propostas. Deveremos ter um banco de
consultores ad hoc. O Comitê poderá decidir sobre essa sistemática. As
propostas avaliadas seriam encaminhadas para o Comitê da Conta TFCA. A
Câmara Técnica faria a análise técnica e apresentaria o parecer dos projetos. A
avaliação do Comitê da Conta seria realizada com a análise dos pareceres da
Câmara Técnica. As regras de ética também devem ser instituídas para a
Câmara Técnica. Os presentes concordam com a proposta. A Secretaria
Executiva do Comitê TFCA que será exercida pelo Funbio deverá circular a
lista de pareceristas para a aprovação do Comitê. (e) Próximos passos: O
Plano Estratégico de Longo Prazo tem que estar pronto no dia 5 de junho. O
Comitê define que a estratégia para se chegar ao plano é a realização de
Reunião Extraordinária entre a data desta reunião de instalação do Comitê e o
dia 20 de maio de 2011 (1a Reunião Extraordinária). Os presentes determinam
que até a realização da 1a Reunião Extraordinária cada um dos membros do
Comitê pense nas diretrizes para a Conta TFCA. Fica apontado que o
representante da sociedade civil, Reserva da Biosfera, já apresentou proposta
de insumos para plano estratégico. Decide-se ao final que o envio de
documentos ficará centralizado na Sra. Francisca Menezes da SBF/MMA.
Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a presença de todos e deu
por encerrada a sessão. Lavrada a ata, lida e achada conforme assinam a
mesma o Secretário de Biodiversidade e Florestas (SBF/MMA), Bráulio Dias e
a Diretora de Conservação da Biodiversidade - DCBio/SBF/MMA, Daniela
América S. de Oliveira.
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