
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ DA CONTA TFCA

Data: 20 de maio de 2011
Local: Edifício Marie Prendi Cruz, Ministério do Meio Ambiente
Participantes: Lista anexa

A 1a Reunião Extraordinária do Comitê da Conta TFCA teve início às 10hOOdo
dia 20 de maio de 2011, no Ministério do Meio Ambiente, situado no Edifício
Marie Prendi Cruz sito a SEPN 505 - Bloco "B" - Asa Norte, Brasília, DF, e foi
aberta e presidida pelo Secretário de Biodiversidade, Bráulio Dias para tratar
dos assuntos constantes da Pauta do Dia quais sejam: (a) Abertura da
Reunião e Apresentação dos Membros; (b) Aprovação da Ata da Reunião
de Instalação do Comitê da Conta TFCA (c) Plano Estratégico de Longo
Prazo (d) Regimento Interno; (e) Próximos passos. O presidente 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 66,66% dos membros do Comitê, estando
presentes os representantes: 1) do Ministério da Fazenda do Brasil - Beatriz
Soares da Silva, 2) Ministério do Meio Ambiente do Brasil - Daniela America
Suarez de Oliveira, 3) Conselho Nacional da Biodiversidade -CONABIO -
organização não governamental ambientalista brasileira, Maria Adélia Oliveira,
4) Conselho Nacional de Florestas - CONAFLOR- organização não
governamental brasileira para o desenvolvimento de comunidades locais,
Elizário Noé Toledo (Contag); 5) Conselho Nacional de Florestas -
CONAFLOR- organização não governamental ambiental, científica, acadêmica
ou de florestas, Glauber Sumar Pinheiro (Sociedade Brasileira de Engenheiros
Florestais) e 6) Organização não governamental ambiental, científica,
acadêmica, voltada para o desenvolvimento de comunidades locais ou de
florestas do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica -
Ana Cristina Fialho de Barros (Instituto de Conservação The Nature
Conservancy do Brasil), e ausentes os representantes: 1) do Governo dos
Estados Unidos da América, estando presente como observador apenas o Sr.
Massimiliano Lombardo (USAID); 2) do Ministério das Relações Exteriores e 3)
de organização científica e/ou acadêmica brasileira pela CONABIO. (b)
Aprovação da Ata de Instalação: Registradas as presenças, o presidente da
reunião, Braulio Dias, apresenta as publicações realizadas que são
condizentes com as metas da CDB: o 4° Relatório Nacional para a Convenção
sobre Diversidade Biológica do Brasil e Relatório de inspeção comparativo com
o atendimento ou não das normas do código florestal e as áreas de risco.
Dando continuidade à pauta, Bráulio solicita aos presentes que se manifestem
sobre o texto da Ata de Instalação do Comitê da Conta TFCA. Os presentes
decidem retirar os qualificativos presentes no texto e aprovam o restante do
teor da ata por consenso. (c) Plano Estratégico de Longo Prazo: Bráulio
apresenta tabela demonstrativa da entrada anual de recursos para período



compreendido entre 2010 e 2015 e levanta que o Comitê deverá decidir qual a
divisão dos recursos da Conta TFCA entre os biomas Mata Atlântica, Caatinga
e Cerrado. Ressalta que a Mata Atlântica tem situação mais grave que o
Cerrado e a Caatinga e que estes dois últimos receberam recursos do Banco
Mundial, por meio do Projeto GEF Cerrado, agora em fase de início de
implantação estando contemplados por esses recursos,as áreas dos estados
de Goiás e Tocantins, e Projeto GEF Caatinga, para a região e Mata Branca,
para os estados do Ceará e da Bahia. O apoio dos projetos mencionados é
mais em direção da produção sustentável do que para áreas protegidas.
Daniela lembra que a Mata Atlântica também tem recursos da cooperação
financeira do KfW e da cooperação técnica da GIZ (atual denominação da
GTZ). Todos os biomas têm recebido aporte de recursos e todos têm
carências. Tem-se que discutir a garantia dos recursos para a administração
deste fundo. O custo real da gestão do fundo irá depender da natureza dos
projetos. Um grande número de pequenos projetos aumenta o custo. Se a
opção for trabalhar com projetos maiores, de grande ou médio porte, os custos
administrativos serão mais reduzidos. Os custos podem variar entre 7 e 12%.
Rosa levanta que também deve ser decidido como será a remuneração do
Funbio. Bráulio levanta que este tema é operacional, mas entende que não se
pode amarrar a remuneração às reuniões do colegiado, sugerindo então
estabelecer uma periodicidade. Propõe ao Comitê que o MMA poderia aprovar
o reembolso mensal do Funbio por delegação do Colegiado. Os presentes
concordam por unanimidade que o Comitê aprova o teto relativo aos custos
operacionais anuais e fica delegado ao MMA o poder de aprovar a retirada
mensal dos reembolsos dos custos operacionais do Funbio apresentados ao
Ministério do Meio Ambiente dentro dos limites do teto previamente aprovado
pelo Comitê. Daniela apresenta o texto de plano estratégico de longo prazo
proposto pelo MMA para a análise e discussão do Comitê e se desculpa pela
impossibilidade de envio das propostas de Ana Cristina. Ana Cristina lamenta e
diz que houve distribuição de diferentes versões do texto do MMA e que há
necessidade de se estruturar o texto e se definir sobre qual texto o Comitê
trabalhará. Daniela propõe que se trabalhe pelo documento enviado no dia
anterior ao Comitê. Os presentes concordam e discutem sobre o teto dos
custos administrativos e pela separação de valor de contingência, devendo o
valor restante ser o considerado para a elaboração do Plano Estratégico de
Longo Prazo. Discutem a proposta de alocar 20% para custos administrativos e
verba de contingência. Ana solicita que se defina quando será feito o refino
desta alocação. Bráulio pede para que se discuta a estratégia e qual a natureza
dos projetos que se quererá apoiar e depois discutir a questão orçamentária.
Glauber defende que se chegando primeiro à ordem de grandeza facilita a se
definir qual a natureza de projetos. Adélia fala sobre o texto recebido e ressalta
que há uma justificativa a favor da Mata Atlântica e solicita que a mesma
estrutura seja também aplicada aos outros biomas. Criticou o texto como plano
estratégico, entendendo que se trata de uma coleção de introduções. Levanta
que as ONGs que fizeram propostas para a divisão da alocação de recursos
trabalham com Mata Atlântica e que as ONGs que trabalham com os outros
biomas também devem fazer suas propostas. Bráulio ressalta que o documento
enviado pelo MMA é só uma base para discussão e solicita que os membros do
Comitê que trabalham com os biomas Cerrado e Caatinga apresentem suas
sugestões, demandas prioritárias e ações principais. No caso do Cerrado o



programa orientador do MMA é o Cerrado Sustentável e Combate ao
Desmatamento e Queimadas no Cerrado. Quanto à Caatinga houve um grupo
de trabalho que resultou no Programa Caatinga Sustentável e que deverá ser
oficializado por decreto. Há material para ser aplicado texto relativamente aos
três biomas e Bráulio disponibiliza -a consulta ao material completo pelos
membros. Sugere que a discussão se' inicie com visão mais geral do projeto
como um todo e depois discutir a alocação por biomas. A representante do
Ministério da Fazenda, Beatriz, aponta que há muitas necessidades presentes
no documento, mas pouco levantamento do que tem sido feito e ressalta a
importância da alavancagem. Afirma que com a visão de fontes e demandas o
Comitê terá melhor discernimento para alocação de recursos. Há alguns
aspectos que também podem ser otimizados quanto à utilização, como
sistemas, por exemplo, que servem para todos os biomas e inclusive para a
política de biodiversidade. Bráulio levanta que Ana Cristina já contribuiu com
algum levantamento e informa que o levantamento feito pelo Plano de Ação
para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado -
PP Cerrado pode também ser utilizado. Bráulio lembra da necessidade de se
tomar decisões de uso de recursos pensando no impacto que gerarão. Há
também proposta de um plano de restauração para a Mata Atlântica, iniciativas
e demandas. Ressalta a necessidade de se olhar a visão estratégica nacional e
a visão global. O 4° Relatório dá um bom retrato no referencial nacional. Como
principal referencial internacional há as decisões da COP 10, com um conjunto
de 20 grandes metas (O Plano Estratégico de Biodiversidade 2011-2020 e as
Metas de Aichi de Biodiversidade), quanto ao percentual de áreas protegidas,
de assegurar a sobrevivência das espécies, de redução de desmatamento, de
recuperar áreas degradadas, entre outros. Também é importante o referencial
internacional da Convenção do Clima. O Brasil assumiu, por enquanto, metas
gerais para o território nacional e específicas para os biomas Cerrado e
Caatinga. Como os recursos são escassos é preciso definir as ações de
relevância. Ana Cristina concorda com a visão do Bráulio e Beatriz e sugere
que se utilize os recursos para alavancar outros. Pergunta se o Comitê deve
dirigir investimentos para gerar novos recursos se há objetivos estabelecidos
em contrato. Bráulio entende que sim, desde que esses investimentos atinjam
os objetivos previstos no Acordo TFCA. Expõe que as linhas de ação do
Acordo TFCA são 5. Questiona o Comitê quanto aos tipos de ação que
poderão atendê-Ias. Exemplifica a possibilidade de estimular alguns estados de
introduzirem o ICMS Ecológico. Elizário Toledo sugere a previsão no programa
para resolução de conflitos. Exemplifica com o caso da criação da Unidade da
Mata Escura que foi negociada por anos para ser de 20 hectares e foi feita com
aproximadamente 50 hectares, o que gera enormes conflitos sociais. Sugere
que os projetos apoiados para implementação de atividades agrícolas já
incorporem esta dimensão. O tema é debatido pelos presentes. Bráulio ressalta
que as sugestões devem estar relacionadas com as 5 linhas temáticas do
Acordo TFCA. Bráulio ressalta ainda 'que é preciso lembrar que o tomador dos
recursos é essencialmente à sociedade civil, governo apenas
excepcionalmente. Adélia levanta que estas sugestões não são cabíveis.
Bráulio diz que são discutíveis. Elizário Toledo ressalta que deve haver
integração entre as políticas públicas e as ações da sociedade civil. Daniela
retoma o tema dos recursos da Conta TFCA e lembra que o volume de
recursos a ser discutido após a separação de 20% para custos e contingências



é de 80% do total o que representa US$16.600.000. Bráulio pede que os
presentes iniciem a definição estratégica. Ana Cristina solicita que parte dos
recursos sejam destinados às redes sociais para o acompanhamento do
programa. Quanto à disputa de biomas, lembra das origens quanto à discussão
do Acordo TFCA. levanta que se trata de dívidas de 1960 e que foi uma
negociação longa e difícil até porque havia uma insegurança do executivo em
reconhecer a dívida e que o acompanhamento foi feito desde sempre pela
sociedade civil que trabalhava com Mata Atlântica, sendo que nessas
negociações sempre foi colocado que a maior parte dos recursos seria para
esse bioma. Bráulio lembra que o MMA tem assumido posição de também
beneficiar outros biomas além da Amazônia e Mata Atlântica. Bráulio pergunta
aos presentes se há outros grandes critérios a serem levados em consideração
para estabelecer o plano estratégico lembrando que decisões relativas ao
plano estratégico não serão feitas hoje, mas apenas as definições das grandes
orientações. Glauber sugere e Bráulio concorda em realizar um levantamento
de fontes, iniciativas e demandas dos três biomas. Ter um resumo da situação
desses biomas: qual a área e quais as áreas protegidas. O que há de
remanescente. Boa parte disso já está no 4° Relatório. A disponibilidade de
recursos financeiros é que é a maior lacuna de dados. O MMA irá providenciar
este levantamento. Adélia levanta que o documento feito pela sociedade civil
que trabalha com a Caatinga tem já alguma informação. Ana Cristina sugere
que o Comitê pode pensar nesta questão com as indicações de direção já
existentes no Ministério e que o levantamento implicaria em mobilização de
pessoal e novo encontro do Comitê. Propõe que o Comitê utilize as
informações do GEF e Fundo Amazônia apenas. Bráulio salientou que não
pretende fazer levantamento exaustivo, mas que pode disponibilizar mais
informações para os membros do Comitê. Um levantamento não exaustivo,
mas que elucide melhor. lembra que uma vez definidos os temas será preciso
realizar processos seletivos. Há o tempo para elaboração dos editais,
aprovação do Comitê, o processo seletivo e as contratações, o que levará
meses. levanta que o gasto para as funções mais finallsticas terá que ser
competitivo. Glauber sugere que o Comitê faça editais para projetos já
existentes. Bráulio pede a palavra à Francisca, sua assistente, e esta lembra
que pelo contrato as propostas deverão ser novas. Adélia levanta que uma vez
definido o montante a ser destinado a cada bioma será possível que grupos de
trabalho relativos a cada um deles façam as propostas de aplicação. Bráulio
pede à sua equipe que prepare a tabela informando que há de previsão de
fontes e usos de recursos para cada um dos biomas. A tabela poderá ser feita
por ordem de grandeza. Fica definido que o MMA, enviará esta tabela para os
membros. No entanto, como já levantado por Ana Cristina, o plano não pode
ser feito apenas com base no montante de recursos. Bráulio atende à
solicitação de Adélia no sentido de requerer aos membros que apresentem as
propostas de alocação. Adélia é a primeira e sugere que os recursos sejam
divididos igualitariamente pelos 3 biomas. Elizário Toledo concorda com a
proposta de divisão igualitária. Beatriz se manifesta no sentido de parecer boa
a divisão igualitária, mas tem dúvidas se isso é equitativo e ressalta a
necessidade de se avaliar a possibilidade da alavancagem para ampliar a
possibilidade do impacto das ações. Ana Cristina aponta o que há de ações
para a Mata Atlântica que atenderia aos três biomas e sugere a seguinte
divisão dos recursos: Custo administrativo e contingências 20%, investimento



em ações para alavancar recursos, 7,5%, investimentos nas redes sociais
7,5%, linhas temáticas de projetos no campo 65%, sendo deste percentual
dividido da seguinte forma: 15% para projetos que atendam a mais de um
bioma, 15% exclusivamente para projetos relativos à Caatinga, 15%
exclusivamente para o Cerrado e 20% exclusivamente para a Mata Atlântica.
Bráulio levanta que a proposta apresentada por ela já é mais consistente que
as demais e que poderia ser um ponto inicial de discussão para o Comitê.
Solicita a manifestação da USAID. Massimiliano, como observador da USAID,
levanta a importância dos critérios de foco, escala e alavancagem que devem
orientar o orçamento. A proposta da Ana Cristina é muito sensata, mas não há
definição do que seria destinado às Unidades de Conservação, mas que isso já
é coberto pelo GEF. Sugere que se encaixe os 3 eixos de financiamentos nas
linhas temáticas como exercício. Glauber não apresenta proposta. Bráulio
entende que a proposta de Ana Cristina é mais equitativa. Adélia questiona o
significado de alavancagem de recursos e diz que isto só poderia ser feito pelo
Funbio, que não poderia ser feito pelas instituições apoiadas. Beatriz apresenta
como exemplo de alavancagem, uma eventual aplicação dos recursos em
projetos de desenvolvimento de sistemas cientificamente confiáveis para
contabilização de carbono a partir de manejo florestal. Lembra que a
alavancagem de recursos não é apenas de recursos financeiros e que tal
investimento poderia vir a alavancar uma futura política de REDD por meio da
valoração e remuneração dos esforços de conservação decorrentes do manejo
florestal. Ana Cristina concorda e exemplifica como alavancagem a
apresentação ao Ministério do Meio Ambiente de uma proposta para agilizar as
propostas apresentadas ao GEF para captação de recursos. A conta do Fundo
Amazônia seria mais democrática. Sociedade Civil ou governo poderiam fazer
suas propostas para alavancar novos investimentos. Bráuho convida os
presentes para apresentar novos comentários sobre a proposta da Ana
Cristina, mesmo que não se vá deliberar sobre o Plano Estratégico hoje.
Bráulio se despede e Daniela passa ,a presidir a reunião. A proposta de Ana
Cristina foi bem aceita e impressa em planilha distribuída aos presentes.
Passa-se então a discutir os próximos passos para a elaboração e aprovação
do Plano Estratégico. Os membros levantam a necessidade de maiores
detalhamentos e especificações relativamente a cada linha da proposta da
distribuição. Mencionam também a importância de eleger prioridades para os
trabalhos do Comitê. Após debates e sugestões fica definido que o MMA
incluirá na proposta mais informações referentes ao Cerrado e Caatinga e
incluirá a proposta de Ana Cristina para enviar aos membros do Comitê até o
dia 3 de junho de 2011. Cada grupo de cada bioma deverá sugerir a
distribuição de recursos para cada uma das linhas temáticas, até 27 de maio de
2011. Massimiliano, observador da USAID, sugere que se uniformize a
estrutura das propostas em ameaças, oportunidades e soluções. Os
presentes concordam. Ana Cristina fará descrição do que significa na sua
proposta "Apoio às Redes" e "Investimento na Alavancagem". (d) Regimento
Interno - o texto da minuta do Regimento Interno é exposto e discutido item a
item, inclusive sua redação. As alterações à minuta foram efetuadas na própria
reunião e a redação final será apresentada na próxima reunião para a
aprovação do Comitê TFCA. (e) Próximos Passos: Os presentes analisam
que não haverá tempo hábil para a finalização da elaboração do plano
estratégico de longo prazo até o dia 5 de junho como havia sido definido na



reunião de instalação do comitê e decidem o seguinte cronograma para os
próximos passos na elaboração do plano estratégico: o MMA enviará o
documento com as inserções anteriormente definidas para os membros do
Comitê até o dia 3 de junho. Os membros deverão inserir suas informações e
enviar para o MMA até o dia 10 de junho. MMA manda novamente para os
membros no dia 15. Daniela dá por encerrado este tema na pauta do dia e
passa-se para o seguinte. Nada mais havendo a tratar a Presidente agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Lavrada a ata, lida e
achada conforme assinam a mesma: 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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