
COMITÊ DA CONTA TFCA 

Ata da 6a Reunião Ordinária 

Data: 14 de junho de 2013 Local: Sede do Funbio Rua 

Voluntários da Pátria 286, 5°andar -

Rio de Janeiro 

Duração: 

10hs -13h30 e 14h30 até 18hs 

Número total de participantes: 14 
Número de membros titulares participantes: 4 
Número de membros suplentes: 1 
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 9 
Listagem completa de participantes: em anexo 

Presidente da reunião: Daniela America Suaréz Oliveira 

Pauta aprovada: 

1. Abertura da reunião; 

2. Aprovação da Ata da 5a Reunião Ordinária do Comitê da Conta TFCA; 

3. Análise do Termo de Referência de Consultoria PJ para os biomas caatinga e cerrado; 

4. Situação dos projetos aprovados nas chamadas 2-B e 4; 

5. Resultado do monitoramento dos projetos apoiados; 

6. Demonstrações Financeiras da Conta TFCA; 

7. Auditoria do TFCA e auditoria externa dos projetos apoiados; 

8. Investimento dos recursos já depositados e captação de novos recursos para a conta 

TFCA; 

9. Continuidade do Acordo TFCA após 2015; 

10. Próximos passos; 

11 . Outros assuntos. 



I. Item 1 da pauta aprovada: Abertura da Reunião e anotação dos presentes 

A Presidente abre a reunião agradecendo a presença de todos e solicitando sua 
manifestação quanto à pauta proposta. Os presentes manifestam sua concordância com a 
mesma. Fabio sugere a inversão da pauta para adiantar o tema relativo à auditoria, já que 
os auditores demonstraram disponibilidade pela parte da manhã para fazer apresentação 
da auditoria para o Comitê. Os presentes concordam e este item da pauta é adiantado. 
Registra-se a presença de 55,55% (cinquenta e cinco vírgula cinquenta e cinco por cento) 
dos membros do Comitê e verifica-se estarem atendidos os quóruns de instalação e 
del iberação, estando presentes os representantes membros titulares: 1) Governo dos 
Estados Unidos da América, Lawrence Hardy, (USAID) 2) Ministério da Fazenda do 
Brasil- João Luiz Tedeschi ; 3) Ministério do Meio Ambiente do Brasil - Daniela America 
Suaréz Oliveira 4) 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 e 
membro suplente: 1) Ministério das Relações Exteriores - Thiago M. C. Cavalcanti ; e 
ausentes os representantes: 1) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO -
Organização científica brasileira; 2) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO -
Organização não governamental ambientalista brasileira e estiveram também presentes 
como observadores: Alexandre Mancuso - USAID; João Arthur Seyffarth - MMA e, 
ainda, Fábio Leite, Mônica Ferreira, Natalia Prado Lopes Paz, Flávia Neviani, Filipe 
Mosqueira, Maria Rita Machado e Paulo Miranda - Funbio. 

11. Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da ata da 58 Reunião Ordinária do 
Comitê da Conta TFCA de 17 e 18 de julho de 2012 

A Presidente pergunta se todos receberam a Ata com antecedência e submete à 
apreciação do Comitê para aprovação. Thiago Cavalcanti solicita a correção de alguns 
erros de português, o que é feito . A ata é aprovada pela unanimidade dos presentes após 
a correção solicitada. Thiago está em dúvida quanto a itens discutidos na 58 Reunião 
Ordinária em relação à sugestão da Ana Cristina - contratação de consultoria para 
diagnóstico da necessidade de capacitação para os biomas cerrado e caatinga. Ana 
Cristina explica que a ideia original do Comitê era que cada bioma recebesse 1/3 dos 
recursos. Não foi o que aconteceu em função do desequilíbrio entre o número e, 
especialmente, qualidade das propostas apresentadas para os biomas caatinga e cerrado 
em relação aos apresentados para a mata atlântica, que teve um volume bem maior de 
projetos apoiados e recursos aportados. A ideia, então, é preparar instituições para que 
elas possam, no futuro, submeter projetos coerentes e bem feitos para conseguirem 
captar recursos de forma mais equânime. Natalia apresenta mapa de localização de 
projetos por tema e o Comitê discute os elementos que são interessantes mapear, 
inclusive o valor das solicitações e do apoio do TFCA aos biomas refletidos no mapa, bem 
como quais instituições estão atuando nos biomas cerrado e caatinga. Ana Cristina 
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explica Que, justamente por haver menos apoio aos biomas cerrado e caatinga, busca-se 
estimular maior organização e institucionalização. Thiago indica que a deliberação n° 5 faz 
referência a um anexo que não foi enviado a todos os membros do Comitê. Natalia 
apresenta o anexo, o qual detalha as recomendações e condicionantes estabelecidas pela 
Câmara Técnica, lembrando que o Comitê retificou algumas qualificações de 
condicionantes para apenas recomendações. Natalia informa que enviará o Anexo 
novamente ao MMA, para distribuição aos membros do Comitê. Daniela pergunta aos 
presentes se a Ata pode ser aprovada. Todos concordam. 

DELIBERAÇÃO 1: 

Aprovada a redação final da Ata da 5a Reunião Ordinária. 

111 - Item 3 da pauta aprovada: Análise do Termo de Referência de 
Consultoria para os biomas caatinga e cerrado 

Fábio Leite informa que houve dúvidas na elaboração do Termo de Referência, em 
relação aos temas da capacitação e ao número de instituições a serem capacitadas. 

Nesse contexto, considera importante dar um passo atrás para que seja feito diagnóstico 

do que efetivamente existe de institucionalização nos biomas Cerrado e Caatinga, antes 

de ser possível definir a capacitação necessária. Acredita que, para o diagnóstico, o valor 

deve ser por volta de 10% do valor separado para este tema (R$ 490 mil) . Daniela diz 
que, no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - CNEA, existem 120 entidades 

cadastradas na reg ião Nordeste e 72 na região Centro-Oeste. Não é por bioma, mas já é 

um indicativo. Fábio diz que existem dados do IBGE, mas que eles são muito agregados 

e, assim, fica difíci l de saber quantas instituições realmente existem. Fábio informa que o 

Funbio lançará, em seu site, uma pesquisa para todos os biomas em um formulá rio on
fine . Isto estará no site na segunda-feira (17/06/2013) . Alexandre Mancuso pergunta se o 

resultado da pesquisa será fator determinante para o trabalho de diagnóstico e se não 

haverá outros indicativos. Fábio afirma que não será determinante, que a pesquisa é 

apenas um insumo. Thiago pergunta se o trabalho do site é com recursos do Funbio ou da 

Conta TFCA. Fábio esclarece que não será custo da Conta TFCA. Esclarece que o 

FUNBIO não têm ideia de quantas instituições há nesses biomas. Ana Cristina pergunta 

se o diagnóstico irá identificar quais os aspectos de necessidade de capacitação. Fábio 

indica que as questões seguirão no formulário. Os participantes debatem sobre ideias 

para se diagnosticar o número de entidades e o que se capacitar. Daniela pergunta 

quanto ficará este trabalho de diagnóstico. Fábio acredita que, sendo pessoa física , será 

em torno de 10%, mas caso fosse pessoa jurídica, será mais. João Arthur sugere que, 

para o diagnóstico, seja contratada uma pessoa física e posteriormente, para a 

capacitação, uma pessoa jurídica. Ana Cristina sugere o diagnóstico quantitativo, mas já 

indicando a fragilidade que deve ser superada. Sugere também uma consulta formal às 
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redes. João Arthur sugere, para o levantamento das instituições da caatinga, consulta à 

Reserva da Biosfera da Caatinga, e também à Articulação do Semi-Árido (ASA). Fábio 

afirma que irá ressaltar a necessidade de uma maior clareza sobre a fragilidade. Daniela 

sugere que se estabeleça no TDR quem obrigatoriamente deve ser consultado e que seja 

deixado em aberto a quantidade final que o consultor deverá detalhar. Ana Cristina sugere 

que se faça uma atualização da lista de entidades, que poderia ser disponibilizada para o 

CNEA, em uma versão em Excel. Daniela entende que não gostaria de comprometer o 

Funbio com este trabalho para outra área do Ministério. O Funbio poderia até fazer, mas 

não quer comprometer a instituição. Ana gostaria de utilizar o TFCA para uma atualização 

da lista e novos aplicativos, oferecendo serviços adicionais ao cadastro do CONAMA. 

João Arthur entende que, no mínimo, é preciso consultar o CONAMA, para saber se há 

interesse. Fábio pergunta ao Comitê sobre a possibilidade de uma instituição já apoiada 

pelo TFCA poder participar do processo seletivo para realizar a capacitação. Os presentes 

discutem que o diagnóstico demanda conhecimentos diversos e que pode ser difícil para 

uma pessoa física fazer diagnóstico e ver quais as fragilidades. Daniela não vê 

dificuldade. Ana sugere que se faça um termo de referência separado para que duas 

pessoas físicas (uma para a parte mais quantitativa e outra para a parte mais estratégica) 

possam identificar as fragilidades. Daniela entende que não se deve separar. O trabalho 

de um dependerá do trabalho do outro. Na última reunião deste ano, o Funbio deverá 

estar com o resultado do diagnóstico para apresentar ao Comitê e então definir a 

capacitação que deverá ser feita. Mancuso retoma a questão sobre a possibilidade de 

uma organização já apoiada pelo TFCA ser selecionada para a capacitação. Mancuso 

levanta a hipótese de haver conflito de interesse caso o capacitador já apoiado olhe o 

capacitado como um competidor. Fábio acredita que receberemos propostas de 

instituições que já são apoiadas pelo TFCA. Mancuso afirma que o interessante em ser 

uma instituição que não recebe fundos é que não haveria a possibilidade de conflito de 

interesses. Pode-se voltar a este assunto na próxima reunião. O Comitê delibera a 

contratação da pessoa física para o diagnóstico, quantitativo e qualitativo, e a proposta de 

capacitação. Natalia pergunta ao Comitê se é possível estabelecer um teto de valor para 

a contratação da PF. Ana Cristina afirma que, caso seja estabelecido, seria apenas 

internamente. Mancuso questiona qual o critério para estabelecimento do teto. Como o 

objeto do TDR está mais complexo, sugere um teto estimativo máximo de 20% dos 

recursos disponíveis. Thiago pede para que o Funbio informe ao Comitê, durante o 

processo seletivo, quais as propostas recebidas. Considerando a fórmula apresentada 

pelo Funbio para avaliação das propostas, Thiago expressa a preocupação de que vença 

uma proposta muito barata, porém ruim tecnicamente. Mancuso entende que a avaliação 

das propostas deve ser sempre em relação ao TDR e não aos concorrentes entre si. 

Fábio explica que os pesos definidos como critérios de seleção resolvem isso: 65% para a 

avaliação técnica e 35% para a avalição financeira . Argumenta também que esse é o 

procedimento normalmente adotado em seleções de natureza similar. Ana Cristina mostra 
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preocupação em relação ao uso que será feito do resultado do diagnóstico. Ana Cristina 

indaga se o estudo será publicado, pois, ao mesmo tempo em que é importante o 

levantamento das fragilidades para o fortalecimento das instituições, não é recomendado 

expor as fragilidades da sociedade civil para um público muito amplo. Ana Cristina sugere 

que o valor seja de, no máximo, 15% do valor disponível, mas é apenas uma estimativa. 

Fábio sugere fazer o lançamento e ver qual o valor de propostas que iremos receber. Ana 

Cristina pede que se reg istre isso e que se volte ao tema de publicação ou não do 

resultado do diagnóstico. Thiago ainda quer fazer comentários pontuais sobre o TDR e 

pergunta á presidente se pode fazer agora ou se faz após a apresentação da auditoria. 

Daniela pede para interromper o assunto do TDR e ir à apresentação do resultado da 

auditoria. Ficou decidido que será feito o lançamento e veremos o valor das propostas, 

adequando os orçamentos disponíveis. Também ficou decidido que o diagnóstico será 

feito por pessoa física ou jurídica. 

DELIBERAÇÃO 2 

Será contratada pessoa física ou jurídica para o diagnóstico, quantitativo e 

qualitativo, e a proposta de capacitação 

IV - Item 7. Da pauta aprovada: Auditoria do TFCA e auditoria externa dos projetos 
apoiados 

Os representantes da Mazaars iniciam sua apresentação. Cleber de Araújo, sócio 

responsável pela parte técnica dos relatórios dos projetos da Conta TFCA e de mais 

outros 8 projetos do Funbio, explica que o processo se iniciou no final do ano passado e a 

auditoria de campo se estendeu até abril de 2013. Diz que fizeram um processo bastante 

extenso, que culminou em alguns relatórios individualizados. O relatório referente aos 

anos de 2011 e 2012 foi uma requisição diversa. Este relatório abrange dois anos porque 

a auditoria anterior, referente ao ano de 2011, não foi feita com base no Yellow Book 

(modelo aceito pelo governo dos EUA) . Deve-se focar no escopo de auditoria e no 

resultado propriamente dito da auditoria do TFCA dos dois períodos. O sumário executivo 

explica sucintamente o TFCA e seria inócuo estender o tema na apresentação. O objetivo 

da auditoria, na verdade, é validar os recursos do TFCA que são geridos pelo Funbio. 

Nesses dois anos não houve gastos, somente repasses do Ministério da Fazenda para o 

Funbio, e do Funbio para os apoiados. Discorre sobre os aspectos de auditoria exigidos 

pelo Yellow Book. No tópico 3 foi elencado tudo o que foi pedido pela auditoria ao Funbio 

para verificação. Os resultados da auditoria estão sumarizados no tópico 4. Está validada 

a destinação adequada dos recursos da Conta TFCA. Em relação aos controles internos, 

não houve deficiência , especialmente neste período, em que ainda não foram prestadas 

contas dos recursos repassados para projetos. Em relação à Conta TFCA, a prestação de 
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contas está adequadamente apresentada. Foi emitido um relatório de recomendações de 

controles internos. Ana Cristina questiona a redação do parágrafo que indica ter havido 

recomendações, ressaltando que só será descoberto se não houve desvios no relatório 

que viria adiante e sugere aos auditores que isto seja apresentado com maior clareza. O 

auditor esclarece que a dúvida e a expectativa derivam do modelo seguido (Yellow Book) , 

mas informa que irá inserir uma frase indicando que não houve desvios já naquele 

parágrafo. Ao final da exposição, o auditor indica que o relatório será disponibilizado em 

via impressa assinada e em via eletrônica. 

v - Continuação do Item 3 da pauta aprovada: Análise do Termo de Referência de 
Consultoria PJ para os biomas caatinga e cerrado 

De volta à discussão sobre o TOR: Thiago sugere incluir no "Item 1 - Antecedentes" 

dispositivos do acordo ou do regimento interno da Conta que suportam este tipo de 

despesa e de atividade. Pede que seja deixado explícito. No trecho em que os 

percentuais de biomas são abordados, solicita que seja indicada a existência de projetos 
em mais de um bioma. Thiago solicita, também, que seja informada qual a chamada em 
que não houve projetos aprovados para a caatinga. Pergunta se é necessário manter os 

textos informativos sobre o cerrado e a caatinga na TOR, e indica que há reparos a serem 
feitos nesses textos, principalmente no informativo sobre a caatinga, que menciona 

algumas convenções ambientais internacionais. Natalia informa que texto similar já foi 

utilizado nas chamadas caatinga. Ana Cristina também sugere a retirada do texto da 

descrição dos biomas. Thiago pergunta o que significa a reunião prevista entre o Funbio e 

o consultor para alinhamento do escopo do trabalho. Fábio explica que isso é necessário 

para melhor entendimento das atividades e propostas. Thiago apresenta questionamento 
também quanto à propriedade intelectual do produto, sendo esclarecido que esta deve ser 
compartilhada entre o MMA e os demais Ministérios com representação no Comitê da 

Conta TFCA. Funbio irá ajustar o TOR e enviará para apreciação do Comitê até o dia 21 
de junho. 

VI - Item 4 da pauta aprovada - Situação dos projetos aprovados nas chamadas 2-8 

e4 

Natalia Paz expõe a situação em relação à instituição Comissão Ilha Ativa (CIA), 

informando que eles estão com uma pendência da Câmara Técnica para que consigam 

uma autorização do IPHAN de acesso ao conhecimento tradicional. Os presentes 
discutem se compensaria esperar até agosto para contratar ou se seriam permitidas a 

execução das atividades do projetos que não precisam da autorização. João Arthur 
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entende que a única atividade que precisa de autorização não pode atrapalhar as demais. 
Os membros do comitê presentes entendem ser melhor esperar até agosto para ver se a 

CIA consegue obter autorização. Caso a instituição não consiga a autorização neste 
prazo, será definido, na reunião seguinte, a suspensão definitiva do projeto ou o apoio 

parcial, com a retirada da atividade que demanda autorização do IPHAN. 

VII - Item 5 da pauta aprovada: Resultado do monitoramento dos projetos apoiados 

Natalia apresenta o quadro geral dos projetos apoiados, que são, até hoje, 78 e apresenta 

a divisão em valores por bioma. Continua a apresentação, com o apoio de Filipe 

Mosqueira, sobre os monitoramentos realizados. Natalia menciona que o Funbio já possui 
notícias sobre projetos que irão recorrer a pedido de prorrogação de prazos. Mancuso 

pergunta se o Funbio tem critérios para permitir prorrogação de prazos. A equipe do 

Funbio explica que avalia o quanto de prazo está sendo requerido e o porquê e analisa 

caso a caso, sem a utilização de critérios pré-definidos. Natalia apresenta ao Comitê 
alguns exemplos de relatórios de monitoramento, que têm critérios e forma pré-ajustada. 

Após a apresentação, Daniela passa para o item seguinte da pauta. 

VIII -Item 6 da pauta aprovada: Demonstrações Financeiras da Conta TFCA 

Natália Paz passa então a apresentar as demonstrações financeiras da Conta TFCA, 
considerando os valores das entradas na Conta, os desembolsos comprometidos e 

aqueles efetuados. Surge o assunto sobre a possibilidade de haver auditoria externa no 

monitoramento dos projetos, já previsto no Acordo e no Manual de Execução. Fábio Leite 

comenta sobre a utilidade dessa auditoria, agora que os projetos passaram a prestar 

contas. Thiago Cavalcanti diz que, no relatório enviado pelo Funbio ("Avaliação do 

Acordo"), de 24/08/2012, a atividade 6.3.2 determina que o "Comitê terá uma política 

sobre a necessidade e frequência de auditorias financeiras dos beneficiários do Acordo". 

Os participantes discutem, então, sobre a questão de ser estabelecida auditoria nos 

projetos apoiados. Ana Cristina sugere que seja oferecida auditoria externa, como uma 

prévia (verificação de conformidade com os parâmetros de uma auditoria! pré-auditoria), 

inclusive de forma educativa. O Funbio levantará preços para apresentar ao Comitê. 

IX: Item 8 da pauta: Investimento dos recursos já depositados e captação de novos 

recursos para a conta TFCA 

Fábio Leite discute sobre a destinação do recurso remanescente do TFCA de R$ 3,5 

milhões. Uma ideia seria promover um evento ao final para alinhamento e troca entre os 
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projetos apoiados. O Funbio chegou à conclusão que é melhor fazer este evento não ao 

final , mas durante o curso dos contratos, para que o intercâmbio possa favorecer os 

projetos enquanto estão sendo executados. Daniela Oliveira sugere que seja ainda no 

segundo semestre. Os participantes discutem sobre a metodologia de organização do 

evento. Daniela sugere que a reunião tenha uma divisão de temas para possibilitar e 

estimular o contato entre instituições que trabalhem temas semelhantes. Haveria 

interação e troca de experiências. Daniela sugere, ainda, a elaboração de um livro sobre 

os temas discutidos durante o evento. Alexandre Mancuso levanta uma discussão sobre 

um marco zero para a medição de impacto, o que não existe no projeto TFCA como um 
todo. Filipe diz que é possível mensurar o impacto do que foi apoiado, mesmo que não 

seja viável comparar devido à ausência de marco zero. Por exemplo, poderia ser 

calculada a quantidade de hectares em Sistemas Agroflorestais (SAFs) apoiados pelo 

TFCA desde a sua criação. Em relação ao evento, o Funbio levantará valores e irá 
elaborar formato para apresentar ao Comitê. 

O Comitê decide se reunir extraordinariamente em agosto no Rio de Janeiro, dia 16 de 

agosto, para decidir sobre o evento, que provavelmente acontecerá em outubro, sobre o 

apoio à Comissão Ilha Ativa - CIA e sobre os TDR relativos ao diagnóstico e capacitação 
das instituições de caatinga e cerrado. 

DELIBERAÇÃO 3: 

Reunião Extraordinária marcada para 16 de agosto de 2013 para analisar preço 

e formato do evento. contratação ou não do projeto da instituição Comissão 
Ilha Ativa CIA, dentre outros assuntos. 

O Comitê continua a discutir sobre a sobra de recursos e sua melhor utilização, estimando 

que, para dois eventos (um de meio termo e um no final), serão necessários um milhão de 
reais. Refletem que para avaliação do impacto dos investimentos do TFCA ao final do 

Acordo TFCA deverá ser realizado estudo de Impacto, para avaliação de impacto do 
projeto, ao qual seriam destinados 500 mil reais. Para extensão de projetos, 600 mil reais. 

Para revisão financeira ("verificação de conformidade"), pré-auditoria, 100 mil reais. 

Daniela Oliveira sugere a ampliação dos recursos de fortalecimento institucional , através 

do projeto de capacitação e inclusão do bioma mata atlântica , já que há recursos no 

projeto. O diagnóstico, então, também deverá incluir o bioma mata atlântica. Portanto, 

além dos 490 mil para diagnóstico e capacitação, o Comitê decide por alocar mais R$ 
1.250.000,00 para este fim . 
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DELIBERAÇÃO 4: 

Aprovação de contratação de diagnóstico qualitativo e quantitativo de 

instituições que trabalhem com os biomas cerrado, caatinga e mata atlântica e 

ajustes no TDR pelo Funbio para envio à apreciação do Comitê até o dia 21 de 

junho de 2013. 

o Comitê continua a discutir qual a melhor alocação para as sobras de recursos e define 

que poderão ser destinadas a dois eventos para intercâmbio de informações entre as 

instituições apoiadas, a Estudo de Impacto do TFCA e a Fortalecimento Institucional (este 

deverá compreender tanto a contratação de uma consultoria para diagnóstico que 

determinará o escopo para a capacitação institucional, quanto de uma consultoria para a 

capacitação). Também decide direcionar recursos para publicações dos resultados de 

todo o trabalho do TFCA e ainda recursos para apoiar a extensão de projetos. Estipula-se 

um valor de cem mil reais para extensão de 6 projetos selecionados pelo Comitê da Conta 

TFCA. Thiago pergunta se as linhas temáticas serão levadas em consideração na decisão 

quanto à extensão de projetos. Ana Cristina entende que isso é uma discussão possível , 

mas seria interessante que ocorresse diante dos potenciais beneficiários. Mônica lembra 

que deve ser considerado o fluxo de caixa de saídas e rendimentos para o efetivo valor da 

sobra ao final. Assim, fica definido o uso da sobra: Eventos - R$ 1.000.000,00 (um 

milhão de reais) para a realização de 2 eventos, sendo um evento de articulação dos 

projetos, a ser realizado no segundo semestre de 2013 e um evento de finalização dos 

projetos, a ser realizado no primeiro semestre de 2015; Estudo de impacto do TFCA - R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) ; Fortalecimento Institucional - R$ 1.740.000,00 (Um 

milhão, setecentos e quarenta mil reais) , voltado para captação de recursos, bem como 

preparação de instituições para auditorias, e ampliação do escopo para inclusão do bioma 

mata atlântica, além do cerrado e caatinga. A capacitação das instituições deverá 

considerar o diagnóstico de todos os biomas; Publicações do resultado de todo o trabalho 

do TFCA - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); Extensão de projetos - R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais). - O Funbio faria uma concorrência interna para 

selecionar 6 projetos, direcionando R$ 100.000,00 (cem mil reais) para 6 projetos 

diferentes (sendo este valor variável de acordo com o resultado da sobra ao final, 

considerado o fluxo de caixa da Conta TFCA). 
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DELIBERAÇÃO 5 

Parte dos recursos remanescentes será utilizado para a realização de dois 

eventos, sendo o primeiro evento no segundo semestre deste ano, 

promovendo intercâmbio de informações entre todos os projetos apoiados 

pela Conta TFCA. 

X -Item 9 da pauta: Continuidade do Acordo TFCA após 2015 

Em relação ao item da pauta "Captação de Novos Recursos" - Daniela pergunta a 

Lawrence se o governo dos EUA prevê novos recursos para o TFCA. Lawrence lembra 

que a origem destes recursos é troca de dívida e que é preciso haver dívida brasileira 

com o governo dos EUA para que exista esta possibil idade. Mancuso diz que é possível 

verificar. Daniela sugere que seja enviado ofício ao Ministério da Fazenda e verificado se 

há dívidas elegíveis para troca com os EUA. João Tedeschi afirma que é importante enviar 

o questionamento do MMA para o MF. Nesse contexto, Thiago expl ica que se o MMA 

verificar a existência de recursos disponíveis junto ao MF e entender pertinente, poderá 

ser enviado ofício ao MRE para que esse Ministério entre em contato com o governo dos 

EUA. Os participantes discutem sobre a possibilidade de receber doações para dar 

continuidade ao TFCA. Mancuso comenta a existência de países que se graduaram no 

TFCA e que hoje operam esse acordo de maneira independente, tendo um próprio gestor 

do fundo e um Comitê independente. 

XI - Item 11 da pauta - Outros assuntos 

Thiago solicita ao Comitê alguns esclarecimentos sobre o Relatório de Avaliação do 

Acordo, de 24 de agosto de 2012. A Presidente então altera a ordem da pauta para entrar 

no item 11 da Pauta "outros Assuntos". Thiago alerta que o Item 8.3.3 contém a 

informação de que o Comitê da Conta conduziria uma revisão anual de desempenho da 

gestão institucional até o início de 2013. Thiago pergunta se isso foi feito e Fábio 

responde que não, devendo o Comitê definir se e quando fará. É sugerido que este item 

seja levado para a próxima pauta. No relatório de avaliação também está determinado 

uma avaliação da institucionalidade do programa como um todo (Item 8 .3.3). O Comitê 

entende que isso é uma avaliação de desempenho operacional do programa, diferente 

daquela sobre os resultados dos projetos. O Comitê discute se esta avaliação operacional 

deve ser formulada por consultor externo ou se há uma maneira do próprio TFCA avaliar. 

O entendimento do Funbio é de que seria uma avaliação a ser respondida individualmente 

pelos membros do Comitê. Nesse contexto, o Funbio se compromete a propor os 

formulários para o Comitê. Após sua discussão e aprovado o formulário e metodologia, 

será feita a avaliação. Thiago apresenta também questionamento sobre o atendimento ao 

10 



Item 0 .2.2 do Relatório de Avaliação (o qual informa que o Comitê da Conta e o Funbio 

terão estabelecido, conforme o caso, competências internas ou terceirizadas de 

monitoramento). Alexandre Mancuso afirma que o Comitê pode, se achar necessário, 

estabelecer outras competências de monitoramento, separadas daquelas já executadas 

pelo Funbio. Há a concordância da maioria dos Membros do Comitê. 

Discussão sobre os Mandatos - Diante da informação de que Ana Cristina deixará de ser 

membro do Comitê, devido à incompatibilidade de tempo, atrelada a novos compromissos 
assumidos, e da necessidade de preenchimento desta vaga, Daniela ressalta que também 

será necessário atualizar a suplência do MMA. Daniela solicita aos participantes do 

Comitê que terão seus membros substituídos, que informem e indiquem seus substitutos 

ou suplentes formalmente. A vaga a ser deixada por Ana Cristina é de representação de 

organização não governamental. Deverá ser feita uma consulta para escolha do novo(a) 
representante. Flávia explica que os Ministérios e governo dos EUA têm mandato vitalício, 

mas que é preciso verificar os mandatos dos demais membros, que não são governo, pois 
estes possuem duração de dois anos. O Funbio enviará tabela de mandatos ao MMA, 

para que este solicite as informações oficiais às instituições participantes. 

Daniela pergunta aos presentes se alguém possui algum outro tema ou tópico a tratar. 

Thiago lembra que encaminhou, em 22/01/2013, questionamentos (os quais só foram 

respondidos em 23/05/2013) sobre a resposta ao item A.1.3 do Relatório de Avaliação do 

Acordo de 2012, relativo à apresentação de auditorias anuais específicas ao Comitê da 
Conta TFCA, pelo Funbio. O representante do MRE gostaria de confirmar se estas 

auditorias específicas correspondem àquela apresentada no dia (14 de junho de 2013) e 

se, a partir do presente momento, haverá uma específica a cada ano. Mônica esclarece 

que será enviado anualmente um pacote com a auditoria geral do Funbio e a específica 

do Comitê da Conta TFCA. 

XIl- Item 10 da pauta: Próximos Passos 

Neste item da pauta são pontuados os próximos passos definidos nesta reunião: 
O Funbio lançará, em seu site, uma pesquisa para todos os biomas em um formulário on
fine a partir de 17 de junho de 2013, sem custo para a Conta TFCA; 

O Funbio deve apresentar o TDR para a contratação do diagnóstico para análise e ajuste 

do Comitê, por e-mail, devendo inserir no TDR quem deverá ser objeto de consulta; 

O Funbio informará o Comitê, durante o processo seletivo da consultoria para o 

diagnóstico e proposta de capacitação, quais as propostas recebidas; 

Na próxima reunião, o Funbio deverá apresentar informação sobre a obtenção ou não da 

autorização pela proponente Comissão Ilha Ativa; 

O Funbio levantará preços de auditorias externas nos projetos para apresentar ao Comitê; 
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o Funbio levantará preços e irá propor formato do evento a ser realizado no segundo 

semestre deste ano, para apresentar ao Comitê na próxima reunião, em agosto; 

O Funbio irá propor formulários de revisão anual de desempenho da gestão institucional, 

para que o Comitê decida quanto à metodologia para a realização da avaliação; 

Deverá ser inserida, na pauta da próxima reunião, discussão pelo Comitê da Conta sobre 

sua condução de revisão anual de desempenho da gestão institucional. 

Resumo das deliberações 

Item da Pauta Deliberações 

1. A~rovada a reda~ão final da Ata da 5a Reunião 
2 Ordinária do Comitê da Conta TFCA. 

2. Será contratada ~essoa física ou jurídica ~ara o 

3 
diagnóstico! guantitativo e gualitativo e a ~ro~osta de 

ca~acita~ão 

3 Reunião Extraordinária marcada ~ara 16 de 
agosto de 2013 ~ara analisar ~re~o e formato do 

evento! contrata~ão ou não do ~rojeto da 
institui~ão Comissão Ilha Ativa CIA! dentre 

outros assuntos 4. A~rova~ão de contrata~ão de 

4 
diagnóstico gualitativo e guantitativo de 
institui~ões gue trabalhem com os biomas 

cerrado! caatinga e mata atlântica e ajustes no 

TDR ~elo Funbio ~ara envio à a~recia~ão do 
Comitê até o dia 21 de junho de 2013. 

4. 4. A~rova~ão de contrata~ão de diagnóstico 
gualitativo e guantitativo de institui~ões gue 

4 
trabalhem com os biomas cerrado! caatinga e mata 

atlântica e ajustes no TDR ~elo Funbio ~ara envio à 
a~recia~ão do Comitê até o dia 21 de junho de 2013. 
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5. Parte dos recursos remanescentes será direcionado 

~ara realiza~ão de evento gue irá ~romover 

intercâmbio de informa~ões entre todos os ~roietos 
4 a~oiados ~ela Conta TFCA1 a ser realizado no 

segundo semestre deste ano {2013}. 

I. Próximos passos 1 Ações previstas 

Ref. Ação Responsável Prazo 
Pauta 

3 Formulário on-line para pesquisa Funbio De 
para todos os biomas. 17/06/2013 

até é!go/2013 
3 Envio, por e-mail , do TDR Funbio/MMA 

21 de junho ajustado para contratação de de 2013 
trabalho de diagnóstico. 

3 Devolução, por e-mail , de Comitê 16 de agosto 
comentários sobre o TDR. de 2013 

8 Levantamento de preço e Funbio 
proposta de formato do evento de 16 de agosto 
intercâmbio entre os projetos do de 2013 
TFCA, a ser realizado no segundo 
semestre deste ano (2013) . 

4e6 Reunião Extraordinária para Funbio/MMA/ Comitê 

analisar preço e formato do 
evento, encaminhamento das 

despesas definidas para a sobra 16 de agosto 

dos recursos, contratação ou não de 2013 

do projeto da instituição CIA, 

dentre outros. 

4 Apresentar ao Comitê informação Funbio 16 de agosto sobre a obtenção de licença ou 
de 2013 

não pela Comissão Ilha Ativa. 

6 Levantamento de preços de Funbio 16 de agosto 
Auditorias externas nos projetos. de 2013 
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Ret. Ação Responsável Prazo 
Pauta 

3 Formulário on-Iine para pesquisa Funbio De 
para todos os biomas. 17/06/2013 

até ago/2013 

3 Envio, por e-mail, do TDR Funbio/MMA 21 de junho 
ajustado para contratação de de 2013 trabalho de diagnóstico. 

3 Devolução, por e-mail , de Comitê 16 de agosto 
comentários sobre o TDR. de 2013 

3 Enviar ao Comitê as propostas Funbio/MMA 
recebidas para a contratação do ago/2013 
diagnóstico. 

3 Devolver suas considerações Comitê 
ago/2013 

sobre as propostas ao MMA. 

3 Enviar as considerações das MMA 
propostas pelos membros do set/2013 
Comitê ao Funbio. 

3 Contratação do consultor para Funbio set/2013 diagnóstico. 

11 Proposta de formulários de Funbio 16 de agosto revisão anual sobre desempenho 
de 2013 da gestão institucional. 

11 Envio de tabela de mandatos ao Funbio 
MMA para que este solicite as 21 de junho 
informações oficiais às de 2013 
instituições. 

11. Agendamento da próxima reunião 

o Comitê da Conta TFCA se reunirá extraordinariamente no Rio de Janeiro no dia 
16 de agosto de 2013 . 

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2013 

Dani~a~~ 
Presidente 
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