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Ata da 3a Reuri34O Extraordinária 

I. Item 1 da pauta aprovada: Abertura da Reipnião e anotação dos presentes no dia 
31~08/2001 

1 .- 
l0 diat i? t . 

3, . 
Os presentes manifestaram sua canedrddncia com a pauta proposta. Registrou-se a 
presença de 77,77 94 (setenta e sete ponto setenta e sete por m t o )  dos membros do 
Comit$ estando presentes os representantes, membros titulares: I )  Ministério do 
Meio Ambiente do Brasil - Daniela América Suárez de Oliveira; 2) Ministhrio das 
Relaçtie9 Exteriores - Paulino Franco de Carvalho Neto; 3) Ministério da Fazenda do 
Brasil - João Luiz Tedeschi; 4) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO - 
organizapão não governamental ambientalista brasileira, Maria AdBlia Oliveira, 5) 

I 

Data: 31 de agosto de 201 1 e 01 de setembro de 
201 1 

Local: Edifício Marie Prendi 
Cruz, Ministhrio do Meio 
Ambiente 

Duração: 
1 dia -1 1 h-113:30 e 14:30 -1 &h 
2 O  dia - 330 98 18:30 h 

Número totql de participantes Ia dia: 13 
Número de membros titulares participantes: 5 
Número de membros suplentes: 1 
Número de Outros participantes (secretaria e observadores): 7 
Listagem completa de participantes: em anexo 

Presidente da reuniao: Daniela América Suárez de Oliveira 

Número total de participantes dia: 16 I .  

Número de membros titulares participanttig: 9 
.*' 

Número de membros suplentes: 3 .L% ' 5 
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 7 
Listagem completa de participantes: em anexo 

Presidente da reuniao: Daniela América Suárez de Oliveira 

Pauta aprovada: 

?.Abertura da Reunião e anotação dos presentes; 
P.Aprov@@io da ta da 2 Reunião ExtraordinAria do Comitê da Conta TFCA de 

12/081201 I 
3.Regirri.ento Interno do Comité da Conta TFCA - Proposta de Revisão 
4, Discu$s%o sobre a chamada de projeto e aprwaç%o do d i t a l  
S. Resumo das deliberações 
6. Prbximos passos 



Ata da reuni30 do Comitd da Conta TFCA 
Quarta-feira, 31 de agosto de 201 1 e Quinta -feira 01 de setembro de 201 1 

Governo dos Estados Unidos da América, Lawrence Hardy, (USAICI); Suplente: I )  
CONAFLOR - Organização não governamental mbiental, científica, acadêmim ou de 
florestas (SBEF) : Katia Vasconcelos Pinheiro Ausentes:. 1) Conselho Nacjional da 
Biodiversidade - COUAE310 - organização científica dou acadêmica brasileira, Miguel 
Pedro Guerra; 2) 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, Clayton F. Lino; CONAFLOR - 
Organização não governamental brasileirq p w  o desenvolvimento de comunidades 
locais (CONTAG), Eliziário Tolêdoi , €&&eram também presentes como 
observadores: Ma ssimiliano Lombardo, U$AID; Flauia Neviani, e E rika Polverari, 
Funbio Jorge Nogueira, Embaixada dos Estados Unidos; e Francisca Meneées Ana 
Carolina L. Carneiro e Gustavo Oliveira,MMA. 

Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da ata da 2' Reuni50 Extraordinária do 
Comitê da Conta TFCA de 12108/2011 - A presidente pergunta se todos reeebrarn 
a Ata com anteced6ncia e se concordam com o modelo proposto pelo governo dos 
Estados Unidos da América e seu conteúdo. Todos concordam e a Ata é qprovada 
pela unanimidade dos presentes. I 

DELIBERAÇÃO i : 
Aprovada a redação final da Ata da 2a Reunião Extraordinária . 

III. Item 3 da pauta aprovada: Regimento Interno do Comitê da Conta YFCA - 
Proposta de Revisão- A Presidente solicita aos presentes que examinem as 
propostas da USAID para a alteraç%o no RegimenQ Interno. Em retaç%o ao brtigo 3O 
para deixar mais clara a redação no regimento interno quanto às normas aplidveis ao 
Comitê da Conta TFCA. No inciso VI1 deste artigo sugere-se a substituição da palavra 
"Resoluções" para "Deliberações". A proposta de ajuste de reda@o ao artigo 4 O  foi 
aceita parcialmente inserindo-se a palaya?representanteS nas allneas (a) e (b) dos 
incisos II e IV e os numerais passando d &kfi&presentados em nQrnlwros cardinais e 
descritos por extenso. Aceita pelos membros presentes a proposta da retiijada dos 
partigrafos do artigo 6 O ,  sendo que o seu parágrafo primeiro passaria a ser o artigo 7 O  
e os demais parágrafos do artigo sexto passariam a ser parágrafos do artigci sétimo 
com alguns ajustes. Assim o artigo sétimo passaria a ter trés parágrafos aom as 
seguintes redações: "Parágrafo Pdmeinir Na presença dos respectivos m b m s  
titulares, seus suplentes poderão particbar das reuniões plent51ias do Comiti3 na 
qualidade de observadoms, com direito a voz, mas sem direito a voto. Pardgmfo 
Segundo: Podedo participar das reunities do Comitg, na qualidade de observ~dores e 
assessores oonvidados, outros representantes das instituiç6es e organizafles que 
compõem o Cwnitd, definidas no Art. 4*, sem direito a voz (exceto quando 
expressamente autorizado pela Presidência do C O M )  e sem direito a voto. 
Parzigrafo Terceiro- Os membros do Comitê, tanto titulares como suplentes, somente 
poderão ser excluídos de sua funqão antes do t6rmino & seus mandatos em caso de 
mt5 conduta ou conthha 4s normas e primípios aplicdveis d Canta TFCA ao seu 
Cornit&." Por consequência da transforma@o do Parágrafa Primeiro do artigo 6 O  em 
artigo @imo os artigos seguintes teriam sua numeração aumentada em um. iO antigo 
artigo 8 O ,  passaria a ser o 9 O  e sofreria ajustes de redação em seu pardgrafo begundo 
sem alteração de contebdo, e o Parágrafo Quarto passaria a ter a seguinte redação: 
'Caso não haja a confirmaqão da presença de um mfnimo de 5 (cinco) rnembm 
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(induMLse, no mínimo, um represhtante do Governo dos Estados Unidos da 
Amédm e um do Governo da República Federativa do Bmsii, entre aqueles 
relacionados nos inoisos I e I1 do artigo 4 O  deste Regimento), a Presi&mia do Comite 
encaminha& nova convmaçi90 para data alternativa, sendo addados os mesmos 
pmzos e, p ~ i m e n t o s  estabe1ecirl.o~ nos parsgrafos anteriores." O antigo artigo 1 1 
passaria a ser o artigo 12 com a seguinte redação\: "As reuniões plen4nas seMo 
instalada con a presença de m mínimo 5 (cinco) membros do Comit6, incluindo-se, 
no mInimo, um representante do Governo dos Estados Unidos da America e um do 
Governoda República Federativa do Brasil, entre aqueles relaciomdm nos incisos I e 
/I do art. cQO deste regimento." O artigo 12, que passaria a ser o artigo 13 seria alterado 
para est8belecer a seguinte redação: "O qt~orum de delibera@o obedecerá dois 
ctitérios ~cumulativos: I - presença e voto de pelo menos um representante do 
Governo dos Estados Unidos da America e um do Governo da República Federativa 
do Brasi4 entre aqueles relacionados nos im'sas I e IJ do ad. 4 O  deste regimento; I1 - 
concoqneia da maioria simples dos membms presentes corri direito a voto." Em 
relação ao Parágrafo Único do artigo 13, que passaria a ser o 15, houve dissenso: O 
representante americano, Lawrence Hardy, demonstrou preocupação com a 
transparQncia e neutralidade nos processos de sele@o de projetos, solicitando que os 
enwolvidcbs na concepção de projetos não participem das reuniões, discuaisbes e 
aprovaqdes de projetos, bem como da elaboração e apmvaçiio do edital. Neste caso 
deveria haver elaboração de editaisprq separado. para organiza-s e para redes. 
Kátia, Adélia e Daniela entendem q$~e.esta proposta do governo do Govemo dos 
Estados Unidos da Ambrica afetará diretamente os representantes do Conselho da 
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e entendem que este terna náo pode ser 
definido hoje, na ausência destes representantes, A Presidente propõe que se passe a 
discutir a proposta do artigo 20 e que o Comitê volte a discutir a proposta do governo 
americano para o parágrafo único do artigo 13 no dia seguinte. O artigo 20 que 
passaria a ser o 22, teria sua redação alterada para "Quando não houvwpossi6ilidade 
de realizar uma reunião em tempo útil ou em outras situações de necessidade e 
umnda o Cmitê poderá 5amMm avaliar e deliberar quanto a temas necessbrios 
para o desenvolvimento das suas atlvidacies e das atividades dos pmfitos 
benefici&ios da Conta TFCA mediante manifestações por correio e-letfinico, sem a 
riealizqxlo de reunses plendrias, mediante a condução e organizapão do debate pelo 
Presidnte dou o GemnSe Executivo." No parágrafo único seria inserida a expressa0 
"do Comite.". A redação proposta para a possibilidade de deliberqões por meio 
elstr&niw, foi considerada como boa e houve consenso quanto às propostas de 
IllteraçSo do Regimento Interno com exceção do artigo 13, parágrafo úniao, que 
passariam a ser o artigo 14 e parágrafa único. . Os presentes decidiram que todas as 
deliberaqães ocorrerão no dia seguinte, à partir d w  16hs. 

DELIBERA~AQ 2; . . 
Todas as deliberações ocorre* no idpmuinte ,  a partir das 16hs, inclusive as 
propostas de alteraçb do ~egimenfO %terno, mesmo quanto aquelas em que 
howe consenso. 

pauta aprovada: Discussão sobre a chamada de projeto e aprovação 
do edital 
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A presidente solicita ao Funbio que apresente a proposta de edita1 a ser trabalhada, 
discutida e deliberada pelo Comite. Diante da pergunta do Funbio sobre que tipas de UGs 
serão criadas, Eliziário, Contag, pergunta se já está deainido que haverá criação de UCs, 
porque ele é contra a criaçllo de UCs e quer que registre que entende que os recursos 
devem ser utilizados para implementar e solucionar os mnfliios nas UCs já existentes. Os 
demais presentes discutem e discordam, lembrando lindlusive que a criação de UCs é um 
dos aspectos destacados no talcordo TFCA. A Presidente solicita que o Funbio cuntinue a 
apresentação do edital com as propostas de linhas temáticas. Erika eq6e e wlicita ao 
Comitê que detalhe e delibere sobre as especifioidades do apoio a ser dado em cada uma 
das linhas temáticas. A Presidente ent%o informa que Ana Cristina, hoje awsentq, enviou 
e-naail, colocando a irnpartancia de que o e$t@.qptempie 9% dos recursos par4 a linha 
temdtica de alavancagem de recursos. A @&idènte não quer focar se termos dois 
editais ou um. Pede qpe se foque nas linhas 'Wdticas para entgo depois definir iquanios 
editais serão feitos. Questiona se a Conta TFCA apoiará a criação de RPPlNs. d Comitê 
discute a dificuldade de Ian~amento de edital com tantas linhas tmáticas. Eliziárb propõe 
que se agrupem as linhas temáticas. Os demais discordam pela dificuldade de bei-%o, 
pela estfutulra diferente dos projetos das distintas linhas. A Presidente pergunta se a 
criação de UCs será para os 3 biomas. Os presentes entendem que sim. A Prbsidente 
pergunta se o projeto submetido 8 linha temática para os 3 biomas deve nemssatiamente 
englobar os três . Ad4lia responde que não necessariamente. Os presentes debatem 
sobre a possibilidade de o tema da alavancagm ser insetiido em um próximo edital, em 
um segundo momento, para a ala~ncagem de projetos que apresentem sucesso e 
necessidade de maiores recursos. A Presidente afirma que a proposta de edital aicitada 
ao Fdbio, Funbio, nBo foi apresentada, que a divisgio dos recursos em linhas tetnáticas 
como um ensaio não é o suficiente para dar &emntos ao Comitê para decidir. d Cornitê 
desejava Lima proposta de redação de edital contemplando todhs as questões e 
problemas que devem ser abrangidos em cada linha temática, para que o' ComitQ 
pudesse deddir. Continuando a discussão quanto ao conteúdo do Edita1 quanto I& tinha- 
Manutenção de APs - Kátia levanta a importância do levantamento fundiado atrlcalizado. 
Presidente questiona quanto ;ti aquisição de terras. Os recursos previsios por projeto para 
esta linha ngo são sluficientes para aquisiç- de terras. Adélia levanta que os recursos 
destinados 8 alavancagem deveriam ser num momento posterior e os tecursos 
alavancados poderiam ser usados para coiqésIVp@,o esta. Daniela levanta a imbartancia 
de o Comiti3 definir o que pretende apoiar: 'Planp emergencial, Plano de Manejq Cmitd 
Gestor. Um caminho seria apoiar plano de mánejo e criaç%o do conselho. Pesidenbe 
entende que se a Unidade de Conservação não tem nada será necessário o plano 
emergencial, conselho gsstor e o lpiano de manejo. Pergunta se com 300 mil reais 6 
posslvel fazer plano de manejo? Os presentes respondem que isso depende do tamanho 
da unidade. Erika sugere que em cada linha temática se faça uma lista de atividades 
elegíveis, considerando o teto do valor. Massimiliano, USAID, sugere que neste momento 
o ComitQ pode decidir sobre a dinâmica a estruturação do edital e depois, por email, o 
detalhamerito dos critérios. Discute-se se o edital vai apresentar a divisão de recursos 
entre os biomas ou se apresentará o total dos valores por linha temhtica e *ante da 
apresentaçao das propostas o Comitê utilizará a divisgio por biomas comd critério 
orientador apenas e não como um principio engessado. O Comitê discute e entende que 
há a possibilidade de se deslocar recursos de um bioma para outro dependendo dos 
projetos apresentadas. 0s  presentes continuam o debate para a estruturccção do Edital da 
seguinte forma: Edital - la chamada voltada para criação ou manutenção de UCs - 
6.100.000 reais para os três biomas: Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. 10 edital 
mencionará o valor teto máximo para cada projeto, mas não especificamente por linha. 
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I 

Areas Protegidas - Criação de APs I ip&d~ta apresentara estudos para criação - 
sócioecon6mic0, ambienta1 e fundiário. Etapa de consulta pública -articulação local 
prévia e pós-consulta piisbllca - aiteração de limites- ex: votta a campo para fundamentar 
memorial dbscritivo. keas Protegidas ficarão restritas B UCs. Categorias de UCs que 
serão apoia as- federal e estadual e RPPNs. Tanto UCs de protmo integral quanto de 
uso suste 4 vel, todas as categorias de UCs previstas na Lei do SNUC exceto APAs. 
Manutenção de hrea pmtegida - bvantamento fundiário (atividades possivelmente 
elegíveis - chdeia domihial, espelho de posse, realidade cartorial, valores de benfeitorias e 
de terras para composi#o de valores para iMlenização.0 apoio será para &rea de cada 
um dos tr& biomas ou que contemple mais de uni deles. Outros biomas não estão 
contempladqs. Manejo de Paisagem - Recuperação de Areas Degradadas, Sistemas 
Agrofiaresthis, Manejo Florestal Sustentável e Fortalecimento de Cadeias da 
~ociobiodidersidade (correspondente à linha B do orçamento geral PELP)- 4.800.000 
reais + 1.6dO.000 = 6.400.000 reais - para os três biomas: Mata Atlântica, Caatinga e 
Cerrado. O edita1 mencionar& o valor teto máximo para cada projeto, mas não 
especificamente por linha. Atividades a serem desenvolvidas em cada um desses temas: 
RecuperaHo de Areas Degradadas - espécies ex6ticas ou nativas, restiiwição de 
reserva legal Wlanejo Florestal - não madeireiros e madeireiros, resinas, medicinais, 
óleos, apicdtura, melipánaas. Fortaiecfrnento das Cadeias de Sociobiodiversidade - 
desenvolvimento de prodlutus e teciioilogias locais, análise de mercado, logística, 
agregação de valor, escoamento, adequação Bs normas sanitasias. SSstemas 
Agroflorestais - integmçáo produtiva, resti@iflo de reserva legal. Aalia sugere que se 
insira famb m o apoio para restauraç&, 'bi%e@o ou uso sustentavel de espécies f variadas dei animais e plantas. A presidente pondera que para isso deveremos então 
reduzir os valores totais pensados para as outras duas linhas ou de uma delas. 
Recuperação é mais ampla que a restauração. Pretende-se isso mesmo. O critério de 
pontuacão das ~ro~ostas devera contem~lar se haverá utilizacão de eswies exáticas ou 
nativas. ,A Presidente concorda e propõe a introduMo da Linha Manejo de Espécies , 
prevista no Acordo, no primeim EdHal. Os presentes discutem o valor que seria destinado 
a esta linha. Ela propõe o valor de 2.000.000 de reais, e pergunta de onde seria feito o 
remanejamento. Ap6s discussões fica resoYviUo que o fortatecimento de cadeias da 
biodiversidade entra na linha do manejo de paisagem com o valor total de 4.üOO.00 
reais. O va't@r de 1.600.000 reais anteriomente previsto para essa linha ser& destinado 
ao apoio p$a o Manejo de Espécies. Capacitaçao de indivlduos e de organizações 
locais - 1.800.000reais - para indivíduos 800.000 reais e para instítuições 1.000.000 de 
reais - para indivíduos - capacitação tbcnica e científica em temas relacionados à 
conservaçãcr e uso da biodiversidade - inclusive capacitação quanto à captação de 
recursos. A Presidente dá por suspensa a reunião neste dia 31/08/2011 para continuar 
no dia seguinte 01/09/2011 2is 9 horas no mesmo local, Iniciará a pauta do dia seguinte 

único do artigo 13 do Regimento Interno para o 
se manifeste antes de ser 

2 O  dia: 
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Abertwra da Reunião e anotação dos presentes no dia 011912011 

Registrou-se a presença de 88,88% (oitenta e oito ponto oitenta e oito por apta) dos 
membros do Comitê, estando presentes os representantes, membros tituia~es: 1) 
Minist6rio do Meio Ambiente do Brasil - Daniela America Susrez de Oliveira; 2) khnist6rio 
da Fazendo do Brasil - Jo%a Luiz Tedesohi; 3) Conselho Nacional da Biodiver$idade - 
CONABIO - organizaç%o náo governamental ambientalista brasileira, Maria AdBlia 
Oliveira, 4) revezaram-se os representantes titular e suplente do Governo dos Estados 
Unidos da América, Lawrence Hardy, (USAID) e Stefanie Amadeo (supl@e); 5) 
COMAFLOR - OrganizaçOo não governamental brasileira para o desenvolvimnto de 
comunidades locais (COMAG), Eliziário Toledo, a pattir das 14:30h.: 6) Gonse1h.a 
Nacional da Biodiversidade - CONABIO - .  ofganização científica dou a dêmica 
brasileira, Miguel Pedro Guerra; supl~p$e$:~.ljr) CONAFLOR - Organiza 3 o não 
governamental ambiental, cientlfica, acad&jmjm '" ou de florestas (SBEF) - Katia 
Vasconcelos Pinheiro;2) Organizaçga não govqmamental de florestas do Çonselho 
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlántica, Ana Cristina Barros, TNC pve tem 
como membro titular Clayton Ferreira Lino; 3) Embaixada dos Estados Unidos, Stefanie 
Amadeo . Ausentes:. 1) Minist6rio das Relações Exteriores - Paulino Franco de b a l h o  
Neto Estiveram tamMrn presentes corno observadores: Massimiliano Lqmbardo, 
USAID; Flavia Neviani, e Erika Polverari, Funbio Jorge Nogueira, Embaixada dos IEstados 
Unidos; e Gustavo Oliveira, ,Ana Carolina L Carneiro e Francisca Menezes, M M .  
Anotadas as presenws a Presidente dd início ao segundo dia da 3. reunião extrafirdinaria 
dando informações ao membro Miguel sobre as discuss6es do dia anterior. Em relação ài 
questso do parágrafo único do artigo 13 do Regimento Intem proposta pelo Governo dos 
Estados Unidos da América, os presentes entendem que 6 necessária a definiqao clara 
do que será considerado conflito de interesse. Massimiliano afirma que providenciara 
texto para apresentar aa Camit6 no periodo da tarde para ser submetídur à delbetaflo do 
Comitb. A presidente entgo soliaita aos presentes a continuidade da discuss9io go item 4 
da Pauta. Manejo de Espécies -. Espécies ameawdas de extingão, exbticas e 
invasoras, promoção de esp6cSes para manejo sustentado, para mel~horamento ou 
manutenção de espécies. Ex: no PR querem recuperar a Paca, foi descoberto que a Paca 
guarda o pinhão da araucária. PR. Miguel entende ser importante a promoção de estudos 
para pmover a conserva(;%o e utilisaç80 sustentada das espécies, progrsimas de 
dornesticaç%o e aprimoramento. Análise gen.' d.os animais em cativeiro ou viveiro é 
quase uma obriga~ão agora. EstratBgias píais.f&serva@o sao desenhadas a 'partir da 
análise da variabilidade genética dentro e &tre"as populações ameasadas e ou com 
potencial de manejo para uso econ6mjco -' quais os grupos taxonhicos - aves, 
mamíferos, rneliponídeos, plantas, levantamentos populacionais, estudos gen&icos, 
reprodução in vitnr. Erika lembra que 4 necessario definir atividades e ac&es ob.aat6rias 
a s   elos ~roietos ~ ro~onen te .  Todo levantamento ewssist~rnico do 
milênio é feito sobre mamíferos, pássaros, plantas e peixes, anfíbios e abelhas. O 
documento que fundamentara tudo isto é o mapa das areas prioritdrias para canservaçao. 
As DroDostas do edita1 deverão estar alinhadas com as metas da avaliaciio ecos8istêmica 
do milênio. TamMm devem ser observadas as Metas de Aishi. Proj~tos Gomu~nitários - 
apoio institucional e o~ganizacional - capacitação para comunidades de área de 
amortecimento de UCs - capacitação voltada para participar das debates em temas da 
sociobiodiversidade . Capecitação em Etno-conhecimento e etnobiologia, levantamento 
de indicadores de produçãio e de capacidade de produção. Detecçao de gargalos de 
cadeias produtivas. Desenvolvimento de produtos e tecnologias locais anhlise de 
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mercado, loglstica, agregação de valor,!pwamento, adequação às normas sanitárias. 
Indicadores de sustentabilidade, icapacitawp 6hra fortalecimento organizacional. Erika 
levanta que $ importante que se defina a estrutura da Edita!: O Comitê passa a analisar a 
estrutura em minuta apresentada pelo Funbio. Define-se aue o Edita1 será dividido em 
Temas ~rioritários e linhas de-&o temáücas. Os objetivos da chamada refletirão o 
quadro com os ternas conforme trabalhado na reunião, de forma que inclua os seguintes 
temas phritArios: Areas Protegidas, Manejo de Paisagem, Capachçao, Manejg de 
Espécies e Projetos Comunk&rios. Discute-se que é importante haver um roteiro no Edital 
que estabeleça corno se recebe o curricu!~ do ~ro~onente. O Fwnbio fará a oromta 
deste roteiro. Levanta-se também a imwrtgncia de estarem definidos as crit8rios de 
relacão entre o ~romnente e seus ~arceiros. Os projetos deverao ser apresentados 
por I h b s  de açêio para possibil'hr ekrezai na sgleçãlo. As instituições elegiveis 
poderão apbsentsrr até doi6 projetos. Instituiç6es eiegiwis - parcerias - equ ipes 
técnicas. Indulr  cooperativa^, sindicatos de trabalhadores rurais como instiiuiçbs 
elegúveis, Paira os 6 temas prioritários as Redes não são institui- elegíveis. Ana 
Cristina quebtiona sobre a iliserção ou ngo elo tema ~etEitivo aas 9% para financiar 
projetos de alawancagem de recursos perante o Fundo Amaz&nia, Fundo Clima, GEF, 
ICMS Ecolbgico, Compensaç%o hbiental. Defende a Inserção, Crs presentes entendem 
que será bastante interessante, mas em um momento futuro, para que todos 
compreendam bem quais os recursos disponiveis para a aiavancagem. Ana Cristina fica 
de apresentar documento com essas informações. Miguel também acredita que uma vez 
iniciada a execução dos projetos o Comite poderá ter ideia mais clara do volume de 
alavancagem de recursos necessário. Os, &$sentes continuam analisando a proposta da 
estrutura de! ed ' i l  apresentada pelo 'dgnbio. Quando a disous&io embrenha pelas 
despesas elegíveis e se menciona os seguros, Stefanie, esclarece que OS impostos que 
os governos assumiram não incildir sobre os recursos são aquetes entre fronteiras e não 
os impostos incidentes sobre a compra de equipamentos e serviços, por exemplo. &I 
relacão aos Proietos a serem apoiados o Comitê discute awe não poderão ser Daaos com 
recursos da: Canta TFCA taxa admini6trativa. ou seia. recursos livres, Em relacão A 
cobertura dd cugtos adininistrativos swWPes uue est3o discriminados no edital ser30 
cobertos, os demais custos administrativos deverão comr>or a wntramrtida. O Comitê 
discute o wmntual de çontra~artida. avaliando se será de .20%. Acabam Dor concluir aue 
este ~ercentual de 20% é uma proporcionalidade razohvel entre os recursos a serem 
captados pelo d i a 1  e a capacidade da instituição de executar o projeto que se propõe a 
fazer. Em rebçáo à emcuç8o dos projetos o Comitê discute que poderá haver repasse de 
recursos a instituições parceiras da proponente de acordo com o previsto na projeto. A 
responsabilidade de prestação de contas é da proponente selecionada. O não envio de 
documentaç$o solicitada pelo Edital eliminará a proposta. O ~arecerista da câmara 
t6cnica devera escrever um aardarafo expondo os fatores limitantes Dara a não a~rovacão 
da ~roposta.'Os p a r m  n80 ser30 expostos ~KIS proponentes, mas o Funbio poderá ter 
explicações com base nesse paricrgtafo para poder orientar aos proponentes rejeitados 
que solicitarem explanaçáes. Em relação às garantias que devem ser previstas nos 
contratos de apoio de acordo com o Acordo TFCA, artigo WII, Stefanie elucida que se 
trata de garantias de idoneidade. A PreqMetb resume o que foi definido para o Edital: 
Areas protec)idas - criação e manuten&;~$$total aprovado 6.100.000 reais; Manejo de 
paisagens L recupera@o de áreas "degradadas ,....sistemas - 4.800.000 reais; 
Capacitação~ - de indivlduos e organizações locais - tmãs administrativo e financeiros e 
técnica e científica para indivíduos- 1.800.0430 reais; Manejo de Espécies - 1.600.QQO 
reais; Projetos Com~unitários - 2.1 00.000 reais; Total do Edital - 16.500.000 reais. Deve- 
se ajustar al$um dos valores dos temas priorit&rios para que o valor total do Eâital seja 
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múltiplo de 500.000 reais. Valor dos projetos no mlnimo 200.000 reais e no máximo 
500.000 reis para que o número de projetos fique em tomo dos 40. Foi excluido o tema 
apoio a redes neste momento e 6 preciso definir cronograrna para fazer io novo 
edital. Ana Cristina pede que se estabeleqa a proposta de cronograma para o &lital de 
redes com a possibilidade de incluir o tema de atavancagem de recursos. A PrMidente 
determina que o 'Funbio faça isso e solicita que o Fwnbio contrate o Gerente Executiva em 
prazo rnhximo de 60 (sessenta dias). 

1 

Temas Prioritárloo e respectivas Iinhss temhtiou que comporão o Edital: 1 :- dreas 
Proteciidas - I .I Cciaçao de APs - I .2 Manutenção de área protegida; 2 - Malmio de 
Paisaa.em - 21~cuperação de Areas Degradadas, 2.2- Sistemas Agroflwestais, 
23 - Manejo Florestal S~stemtárel e 2.4 - Fortalecimento de Cadgias da 
Socioblocliverasidade ; 3 - Ma,nejo de Es&&s - 3.1- Esp6cies arneaçqias de 
extinHo, 3.2 - exbtias e invasoras, 3 .3- r~~moç%o de eep&iss para !manejo 
sustentado; 4 - Pmiet~s Çomunithrios - Capacitaçiio de indivíduos e 4.2 - 
Capacitação de organizações locais 

I 
DELIBERAÇAO 4: 

dos projetos apresentados. 

I 
Há a possibilidade de se deslocar recursos de um bioma para outro dep dendo 

T 
DELIBERAÇAO 5: 

especificamente por linha. 

I 
O &i&l mencionará o valor teto máximo para cada projeto, mas não 

I 

DELIBERAÇAO 6: 
Os projetos deverão ser alpresentados por linhas de ação para possiibllitar clareza 
na seleção. As inatituiç6es elegíveis poderao apresentar at6 dois projetos. 

,, 3.4- %#.> 

DELIBERAÇAO 7: 
. *.,<,,< . .,I a - <  

.< .. 

separado para Redes e para atavancagem & recursos. 

I 
Para os 5 temas prioritários as Redes n&o SBO instituiçi5es elegíveis. Hawd Edital 

Retorno ao Item 3 da pauta aprovada: Revisão do Regimento Interno: I 
Após a discussiio do cronograrna para o to edita1 a Presidente solicita que se passe às 
delibraçbes quanto a6 parágrafo único do art 13 do Regimento Interno (será o Art. 14). O 
governo dos Estadios Unidos da Amhríca propõe que este paragrafo seria um nwo artigo 
com nova redaçiio (serA o Art. 15). Redaçgo proposta: para os dois artigos: M. 14 "A 
dteretç&lo do presente Regimento requer quomm de ddIibera@o de 2/3 da tofakdade dos 
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membros a\, ComitB. Art. 15 - Os meh&@s#. titulares e suplentes do Comité da Conta 
TFCA, dever80 assinar um Temo de a$ausso declarando ausência de conflito de 
interesses na sua pafücipaçio em qu ?r 'scjmr mlrni6es do CamitQ e p r o c e s ~ ~  de 
comunicafló e intefa@o relacionados com a h ç d o ,  discussão e aprovaç4o de 
propostas submetidas à apreoiação do Comitd, bem como seu ccwnptumisso em não 
divulgar infcwn?aç& pnivdegiada, quep ossarn resultar em beneflcio financeim para o 
referido membro ou qualquer pessoa da sua familiâ, ou paw a oqanização da qual o 
membro ou qualquer pessoa da sua famIIia seja afiliada ou tenha interesse financeiro, 
exdufdas as afiliações a redes de organizações. 1 - O membro titular ou suplente do 
Comitê deve agir de modo a prevenir ou impedir possível conflito de interesses e 
resguaúar inhrmação privilegiada; W - Para os fins deste Regimento Interno considera-se 
conflito de interesses a situação gerada pelo confronto entre interesses p15bIicos e 
privados, qgre possa mpmmeter o interesse coletivo ou inflcsenciar, de maneira 
impr6pna, o desempenho da fun$& áe membro do CmitQ da Conta Tf  CA; I11 - Para fins 
deste Regbmento Interno considera-se informaçgo privilegiada a que diz respeito a 
assuntos si@losos ou aquela televante ao prvcesso de decisa no Ambito do Comitê da 
Conta TFCA que tenha repe~ussão econdmica ou financeira e ndo seja de amplo 
conhecimento público; Parágrafo Único - A ocoMncia de confl#o de interesses 
considemdb o disposto no capuf deste artigo e respectivos incisos, implicaaí no 
impedimento do membm titular ou suplente do Oomitti." A proposta para alteraHo do 
antigo artigo 13, que seria então o 14, motivou diversas discuss2Ses entre os membros 
presentes e não se chegou a consenso. Ana Cristina discorda da inclua0 das afiliações 
às redes, e de todos os incisos inseddos. a t i a  concarda. Adblia discorda de Ana Cristina 
no que toca DOS inusos. Considera impokki@$tter definição do que 6 cadíito de interesses 
e o que é hformação privilegiada. Concorda com a exclusão do inciso I da redaçao 
proposta. Csnsidera redundante o inciso I. Já os incisos II e III ela apoia. Káltia pede que 
seja definid~ o que s8.a entidades filiadas, pais conforme est6 a ireda- inviabiliza a 
participação das redes e da sociedade civil. Contag - Interesse é uma questgo subjetiva. 
Todas representam suas instiiuições. N%o 4 de born tom eu vender a idéia de aprovação 
de um projeto porque tenho interesse. Não sabe se esta redação ajuda. Está tentando 
formalizar urna coisa que é subjetiva. Ana Cristina solicita que se entenda que tudo é 
sigiloso até a publicação da ata e pede a explicação da racionalidade da afiliação às 
redes impedir todas essas instituições a aplicarem projetos. 
Funbio propõe alteração na redaçao da proposta do caput do artigo e em alterações nos 
incisos parai que a questão do conflito de interesses seja solucionada. O Governo dos 
Estados Unidos da América aceita a alteração da proposta para a seguinte redação: "A 
alteração do presente Regimento requer quorum de deliberaçgo de 213 da totalidade dos 
membros d~ Comité;. Parágrafo Único - Os membros, titulares e suplentes do ComW da 
Conta TFCA deverão assinar um Termo de Compromisso dedarando ausência de coMito 
de intemssas na sua parficipação em quaisquer reuniões do Comitê e processos de 
comunicação e intemçdo relacionados com a seleção, discussão e aprovação de 
propostas submetidas d apreciação do Comit&, bem como seu compromisso em não 
divutgar informação ptivilegiada, que resuStatiam em beneflcio financeiro para o referido 
membro ou Qualquer pessoa da sua famfliq ou para a organização á qual o membro ou 
qualquer pessoa da sua famllia seja re%@&ptante legal ou tenha cargo de dimçiio ou 
tenha htereese financeiro, incluídas a ,.r W legal e fonnalmnte estabelecidas e 
pessoas ou instituiç6es participantes das coordenaFges de redes de organizaçdes" Ana 
Cristina sugere a retilrada da última frase "e pessoas ou instituições patticipantes das 
coordenações de redes de organizações". Retira-se a última frase e o representante do 
Governo do$ Estados Unidos da América não aceita. Em relaçgo ao inciso III, diante das 

-- 
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- - -  - - - -- 
A 

a. 
" " 

discussões, Funbio propõe a seguinte redação: " Para os fins deste Regimento Interno 
considera-se conflito de interesses a não obsen/açiío dos princípios da ímpessodidade e 
publiddaâe, pmwJ6tos na Constituiq& Federal do Brasil" O representante do Governo dos 
Estados Unidos da Ambica não se sente seguro com a praposta, e, devida ao adiantado 
da hora o ComM d~cidiui pela marwçção de uma Reunião Extraordindria, que será a 4" 
Reunião Exkaordinána, a ocorrer no dlia 12 de setembro de 201 1, para a continuidade da 
discussão e Uefiniç%o da redaflo final deste artigo e seu pardgrafo isnico, O RwEmento 
interno n lú  fica alterado e pernaanem c o m  anteriormente redigido. I 

Haverá a 4a Reunilo Extraordinarial do Comit6, em 12 de mZembm de 2011, para 
deliberações quanto ás propostas de alteração do Regimento Intem. 

1 

O Governo dos Estados Unidos enviar$l~ulna minuta do texto do Teimo de 
Compromisso que dever$ ser assinado pel ' ;dmbros do Comi@. % -  " I . 

Resumo das deliberações VI. 

I Ref. Pauta Delliberação 
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R6f. Pauta 
2: Apmvaçã~ da mú8Ggo fina/ 
da Ata da 2a Reunião 
Extmdincliia do Comitê da 
Conta TFC ' 

3: Discuss~ da Proposta de 
Revisão do Regimento interno 
da Comitê d ~ i  Conta TFGA 

4: Discussãc~ sobre a 
Chamada &i Prrybtos e a 
aptvvaçi30 db Edita! 

Deli beragão 
% 1) Ij;pnbyada a redação Final da Ata da 2. Reuniao 

wllpdinária. 

2)Todas as deliberações ocorrerão no dia 
seguinte, à partir das 16hs, inclusive as 
propostas de alteração do Regimento Interno, 
mesmo quanto Bquelbs em que houve 
consenso. 

3) Haverá a 4. Reunião Extraordinária do Comitê, 
em 12 de setembro de 2M1, para dei ibemçh 
quanto ás propostas de aiteração do 
Regimento Interno. 

4) O Governo dos Estados Unidos enviar6 uma 
minuta do texto do Termo de Compromisso 
que deverá ser assinado pelos membros do 
Comitê. 

I&< : 
'5) Y&$a$ Priorit4rios e respectivas linhas 

f&nM&s que comporão o ~dital: I - Arrras 
Proteaidas - 1.1 Criação de APs - 4.2 - 
Manutenção ds &rea protegida; 2 - Manejo de 
Paisaasm - 2.1-Recupera(;ão de Areas 
hgradadas, 2.2- Sistemas Agrofiorestais, 2.3 - Manejo Florestal Sustentiivel e 2.4 - 
Fortdecimento de Cadeias da 
Sociobíodiversidlade ; 3 - Waneb de Espécies- 
3.1- Espécies ameaçadas de extinção, 3.2 - 
exóticas e Invasoras, 3.3 - peomoçiio de 
espbcies para manejo sustentado; 4 - 
Proieas Comunirários - 4.T - Capacitação de 
indifduos e 4.2 - Capacitação de 
organizações locais 

6) Hi a possibil9dade de se deslocar recursos de 
um bfoma para outro dependendb dos 
projetos apresentados. 

7) O mencionará o valor tato máximo para 
:projeto, mas nilo especificamente por 

@&:v 

8) Os projetos deverão ser apresentados por 
linhas de ação para possibilitar clareza na 
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Pr6ximos passos 1 A#es previstas 

I 

9) Para os 5 temas prioritários as ~ e d e s  não 
são instituições elegíveis. Haverá Edita1 
separado para Redes e pwa davanc 
rec wrsieys. 

I 

Encaminhamento da minuta da I Funbio envia para Francisca 

Ação Responsável Prazo 

chamada de projetos para 
contribuição dos membros do 
Comitê 
idem 

Chamada de Projetos com suas 
sugest8es 
Consolidação da Chamada I 

121QWl1 até 
as 1% MMA 

, MMA'tuivia para membros do 
&&$~o para oMençLlo das 
edrírdbuiç6es 
Membros do comitê 

Fun1bi.o 

4 

4 

Aprovação da Chamada por e- 

4 

4 
4 

r&il - , 

Publicação da Chamada 

4 
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Membros do Comitê da 

- 

Postagem dbe propostas pelo 
correio 
Recebimento das propostai 
Análise enquadramento das 
proposta9 
Estabelecimento da Câmara 
Técnica (convite aos 
integrantes e confirma.ção de 
participação) 

Comité deverá indicar 
integrantes para serem 
convidados - Funbio sugere 
ao menos 15 integrantes 
solicitando disponibilidade 
pqa puniao nos dias 01 e 
02'(iedezmbro de 201 1, ou, 
na ,impossibilidade de 
reuni60 que cada projeto 
seja avaliado e tenha o 
parecer de pelo menos dois 
consultores para a 

15h 
22/09/11 

Conta TFCA (no minimo 5) 
Funbio 

0111 011 1 

2310ç1/11 a 

proponentes 

Funbio 
Funbb 

26/09/11 
0711 111 1 

1411 11/1 I 
2411 1 /11 
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Ref. Açâio Responsável Prazo 
Pauta , r *  6 , 

lyi, ;IPreciação do Comitê 
4 EnvOo das propostas para Funbio 2411 I I1 I 

análise ds Câmara T6enica 
4 Avaliação pela Cãmara Técnica Consultores ad hoc Até 3011 111 1 
4 Reunião da Camara T6cnica Consultores ad hoc O1 e 02 de 

parq recornsndaç%o ao Comitê dezembro de 
ou envio dos pareceres 201 1 
t4cniicos ao Comitê 

4 Proposta de crunograma e Funbio 30109111 
etapas para lançamento de 
segundo edita1 incluindo redes 
e alávancagem de recursos 

4 Contratação de gerente Fuirbio Em 60 dias a 
exe&ufio partir de l0 

de setembro 
4 SeleMo das propostas pelo Comitê da Conta TFCA 08 e 

Coqitê - 2. reuniã.0 ordinaria 0911 2/11 I 

VIII. Agendamento da próxima reunião 

O Comitg dg Conta TFCA se reunirá novamente, extraordináriamente no dia 
12 de setembro de 201 1 para a interno e, ordinariamente, nos dias 
08 e 09 de dlezembro 201 1 ,em sua P Reunião OrdinPiria, para a discussão e aprovação 
da redaç%o final do Ed#all, pois a chamada deverá ser lançada em setembro de 2011. 
Essa reuni30 ser& realizada nas instalaçoes do MMA. 

Brasília, 31 de agosto de 201 1 e 01 de setembro de 201 1 
A 

w 
Fiãvia de Souza Neviani 
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