
COMITE DA CONTA TFCA 

Ata da 3. Reuniao OrdinBrIa 

Date: 16 de março de 2012 Local: Edifício Ma& Prendi Cruz, 
Ministerio do Meio Ambiente 

-- 

Duraç3o: 
10h - 12:30 e 14:OO - 18h 

Número total de participantes: 16 
Nilmero de membros titulares participantes: 4 
Número de membros suplentes: 2 
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 10 
Listaagem completa de participantes: em anexo 

Presidente da reuniáo: Daniela América Suárez de Oliveira 

Pauta Aprovada: 

1. Abertwra da Reuni30 

2. Aprovaç%o da Ata da 2. Reunl3o OrdinBria do Comite da Conta TFCA 

3. Discussiio da minuta dos Editais para: 

i) Investfrnento na alavancagem de recursos (03 blomas) 
li) Investimento nas redes sociais (03 biamas). 

4. Apresentaçao do relatbrio do Funbio a respeito dos Contratos e 
Apoio TBcnico e Financeiro relativos as propostas de proletos 
aprovados pelo Comitb da Conta TFCA - l 0  Edital 

5. ApreciaçHo da proposta apresentada pelo Funbio para rever a 
taxa de adminlstraçtío a ser cobrada pelo Funblo ( conforme - 
A M  MMA Funblo - Clawula P, Parbgrafo T, celebrado em 
22/09/201 O) 

6. Pr6xImos Passos 

7. Outros Assuntos 

I. Item 1 da pauta aprovada: Abertura da Reuni30 e anotaçiío dos presentes 

A Presidente abre a reuni80 agradecendo a presença de todos e solicitando sua 
rnanifestaçáo quanto pauta proposta. Os presentes manifestam sua 
concordància com a mesma. Registra-se a presença de 66,66% (sessenta e seis, 



Ata da Sa Reunião OrdinOfia do Comia da Conta TFCA 
Sexta-teira, 18 de março de 201'2 

vlrgula sessenta e seis por cento) dos membros do ComitB. estando presentes os 
representantes membros titulares: 1) MinistBrio do Meio Ambiente do Brasil - 
Daníela AmBrica Swdrez de Oiiveira; 2) Mfnist6rio da Fazenda do Brasil - João 
L u l ~  Tedeschj; '3) &verno das Estados Unidos da Am6rica, Lawrence Hardy, 
(USAID); 4) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONPIBIO - Organizaçao nao 
governamental ambientalista brasileira - Maria Adélia Oliveira; e membros 
suplentes: 1) Ministério das Relações Exteriores - Thiago Cavalcanti; 2) Conselho 
Nacional da Biodiversidade - CONABIO - organização científica e/ou acadêmica 
brasileira - Ricardo Ribeiro Rodrigues, e ausentes os representantes das 
arganizações:l) CONAFLOR - Organização não govemarnmtal ambientar, 
científica, acad&mica ou de florestas (SBEF); 2) CONkFLOR- Otganização ntío 
governamental ambiental brasileira para o desenvolvimento de comunidades 
locais; e 3) Organitaç40 não governamental ambiental, cientlfica, acad4mica 
voltada para o desenvolvimento de comunidades locais ou de florestas do 
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atldntica. Estiveram também 
presentes como observadores: Massimiliano Lombardo- USND; Adriana Bayma 
Ana Carolina L. Ganieiro, Jogo Seyffarth, Francisoa MenBzes e Tatiane Elisa 
Chapla - MMA, tendo comparecido, especialmente, o novo Secretário da 
Secretaria de Biodivenidade e FlorestaslMMA. Roberto Cavalcantiie ainda FlAvia 
Neviani, M6nica Ferreira e Fabio Leite - Funbio. 

II. Item 2 da pauta aprovada: Aprovaçáo da ata da 2 ReunlBo Ordinaria do 
Comlt& da Conta WCA de 08t1212011 e 09f1212011 

A presidente pergunta se todos receberam a Ata com antemd&ncla e se 
concordam com sua redação e conteúdo. Todos afirmam o recebimento prévio da 
Ata e Lawrence Hardy sollcita ajustes nas páginas 6 e 7. Os ajustes stío realizados 
Thiago se abstém de votar pois não esteve presente B 2O reunião e todos os 
demais presentes declaram estar de acordo com a redaçao sendo a Ata da 2a 
Reunião Ordinária do Comith da Conta TFCA aprovada, . 

A~rovada a redacáo final da Atzi da 2' Reuniáo Ordinarla. 

III. Item 3 da pauta aprovada: Dlscussáo da minuta dos Editais para: i) 
Investimento na alavancagem de recursos (03 biomas) e ii) investimento nas 
redes soclals (03 blomas) 

Inicia-se a discussão do Edital com o tema Investimento nas redes sociais. A Presidente 
pergunta se todos receberam o material da proposta do Edital com antecedênaia ao que 
tados mpondem afirmativamente. Francisca Menezes descreve o processo de 
elaboração da proposta esclarecendo que a primeira versão foi elaborada pelo Funbio e 
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Ata da 3* bunltto ardlntria do Comltl) da Canta TFCA 
Sext&fe'i, 16 tle margo dla 2012 

re@sta:hh$Io.MMk., gue sugeriu ajustes e wlicito.u~a: conwibiri,@o, via correi& elBtr&~ico,,dos, 
mem~btlb9 do Comi@,, terid.@ recebido SugesMes. de fina Criseia Barras( TNG) e Thiago, 
Gavalcantl (MiniHbrFb das Relaç(les Eiteiiores) que f b r q  inoqrponidas , i a  versão, 
' im;prp  dleríbulda aos ppserrte'8~uiít1lci~1 dabjal.muni:&. Franc~,eafatEta que a peposta, 
fa? feita epnddederatvdo. o :Pla.nd ' E s t r I a ~ ! ~ ~  de Longo Prazo, A V~ãsidante solicita aos, 
pr&e~nte9 b u s  :sdmt$ntá'rlos ,%&e as questões defundo de pcopom Uct E&tai.. ,Ad$ana 
Bayma tece comentários sobre as !nstiiUiçass. dlbghreis: aflmiãnd~ q@ a iinguagem 
c!t~,ni0 ao eqcopo$we ser dkMa para que a IrinCula@o às Wdades de uso stbstent$vel 
Bos biomas bFasIteims d ~ u e  aSWuiiada. TmdOWia'l. quanto a: ISlo repFesemt8r restii@o 
muito grande :na 6iqiWlWe,, mas também receia que a extrema abrangência .fuja do 
fóco. Roberto Cwalc%mti, novo ~eccef8fio d,e 'biudberst'dde, 'ldbra que as atiitiddes 
davem '8% asspaiadas & meta$ d@ f&3$. F@rbl,@W dS:a.Sipw.eda rede:;& aooMo.com, 
o PCA, ~ i h i v  bite igimRra q u e e m  aspeoro poderaiser abordada no espaw do ~di ta i  
espwlfico p&a.as.afhn#ad&s.. Quanto àa iWuic)ões eileglveisfiw deYini4o:qp.9 deversi. ser 
feii refdnoia ao acordo ipflaWgl+ Adriana d l  &buldade $s sua$ obswapaes 
reM!lGamenfi3 ,@a perito '5.5 d@ proposta do E d M  de: Redes ;qtmsQonimdo a redtiFgo 
reiatih?i:& e%ig,&cra Cle qubniun de 2I8:para a aprMaç30 do prajdto enviado. 'Fica8&ntdo 
qu6.a redg$4o,ex(lress& mdVior que o qdrurn@e 2/3 .w refep ,ao. cq&lho &deai& 
darede h80 fnslkadae d o  Felahernesite ao newerq de htegrafles.d.@ rW,O Comit&, 
começa eniáo a (+ir quantas red6s: por bisma pocierão ~ e r  apolaâas, Èmsidémndo 
q.ue:o. valor a ser iieginadaipata este:edital será de aité R$ 3:300.000,00 prb milh6es e 
WezentOs mil M s ) .  RiMe~6 C%Vaicafiti pr*b queo Edbl.db Redes ngose rwtrinja .a 
m a  &e por biam p w u e  i* deetirpula v$$os poteridali proponwtes em face 
çornp&íd&~s ~or ihs idbmente  #m&& f4ttes npl de atua@@. Daniela Cemh que o 
que:sapretènde d &ir MBiotef@vtda@eB aç.30 com 'Mursbs mais expres.siwos para cada 
apob e ri& puluerizat demais. Massfrnítianb e Lawrence Har* t a w m  expressam o 
entendimento 'de qpe é melRor apoiar um ima'br nOmerg de pf0]&0$ de fottelecimento de. 
redes. e entenem quesenlaa ~ ~ a n t a : ~ ~ b r i r  o Eaital para :mais inmui-, até pwqpre 
se SCYb que. paf'a p!WUm@ tmatia aU&&OB existem mais 'redes,, mas Que'ha carBncia maior 
delas pata os bimm 'Ç8atinga. e certado. A ppos ta  de Robeito Cadlcanti de o Ediwl 
apoiar'at6 3 p~c5postas por biuima B ent8o ctibeada aos: p ~ s m s  pnle Presidente e os, 
p v t e q  manitestgw swa. conwancig. i t i j ~ ~ f a z  enYBoqWBtiDnamentos sobre o item 
8.2 w9aIta,nndo a ~mporb&dla $a clarexa quanto a ne&ssiddeda. :compn>vaç80 de. 
dBspeí8s dos -cwêt& oo@iiSes e dd t tma is  GtmtOS: Fabio e d a y  que a: corn,prpv:a@o. 
é para t o a s  a8 despesas. Diante d e  q,uestionam.er$~s de Thli Cavalcanti. que 
ressaita aindeain-poti8ncda da complrwa@o do cUrric010, :RaW6 CaWIc8ntisugere que 
se s o l i 0 l t e . a n ~ ~  o mEiterial'MmiG6 rernvoa experiencias r6Ie~aates.. Fabio ' su~we  
Bnserir',D,Cunfc~lo I a m .  A sugeMo. de Fa jo  é',acelta pelos presentes: Passa-~:@o a 
discutir s~ljrefrhhllld~ades~eeq~~~pamentos. Fabio sugere quesefam u m  corrdaçao: e m  
a i  ativi&&es e os eqqipanaeritp- .+~~~it&&os,. 'Roberta ,$~g. que w solicite ao 
benefi&@o a msnn6fia de &ato, j,~s~ifioafba das aquísi@es. FaX>IO ressalta que 
pesibil.Rar aquiS!Çbs P ~ : e m a F B O  representa fisco de as:bormula@es dos praetos 
apreWMFem SNipSEI exageradas '3e itens para aqukipõw de  bens Roberto Imbra 
que :o imgortãnte.4 quk o bndoiiMa jiiismiqw .q,ue a aqaisi* do, equipamento c8u'sa~ 
impacto wsitiv~ n9 iWOjpt0. M%ssiMfb$no oljseWa q4g as abiVld%djJ'~ekighFeis no Edital 
s30 atiyi4Yades me10 $ n2Yo ati\Ifdad& fim. Sugm QW as atiWadk este@m ligadas Bs 
atividades fim 40 Acwdli TFCA.. Ressatfi, que' os fins de consmaggo do Ato-o TFCA 
devem sempre estar p r e s e d ~  nas ~givldades ekgl"r6bi ~dtiiti gYl'mi3i 'que .no item 8.1 
inserirá a Writa; .Acor& TFCA, m3s',Wi)n que a-iiaa 6 ej<tensa. Mà&imiliano:sug,ere 
u t i i b t  as afivid.ade:s pri~rifariXtS. Rioa~o  RibBiiO ressm,:cjue estas atividahs ,,ptiofit&eas 

SECR~ARIA EXECUTI'VA 

PBgiF 3 de I 4  



devem sqr as .ereas de aiuagfpdg redes e .as atividades èleglveis dever&~ aoaaW, de 
m a  lista. Robrfi@ Cay@lcqnU,sugere que o Edita! se.,ba$4k nas w o d a s  .ilecustelo dk 
govem. ,~carUoRibeiro.ieni~bm que a CLT'&O: estg na iwta $9 cusleibge governo, e:que 
pepemnQb em red8s. isto. é mwto inportantg. Fica .de8ritdo y o iiy be ,,WUsaSJpaW 
obras. nâo ser& penniitido, Em rel~ç&o a equipamentos, o ornktê Qsclde que vef~ulos 
se& efegiveis desde q-e justipicadas suas ,conex&s caim as fmaiídades do Acordo 
1FC.A. O C.omitê passa entb a $icue a contrapartida.. Fran&ca, t@mbra que fina 
Criaina entendeu que opmmtual dc.25% $.niQito afio p m ~  wtra@a@da:. Fábk exjYl1;a 
que :a contrapartida de:%% n a  i6 .apenas em  os,, mas potk $er'tatnb& .in kindi. 
Lawrencu Mardy concorda que se~do mista n&o 6 demasiada. A 'Presidente entiao 
pergunta aos' presq$m se ,eqtprt$3m que a eenhapawda: seja ie 26%'. Rlosrdo 
quebtioná se 08 s8io por insatui@o inWrante:dà. rede o4 retetiv~8 qci prqBt@. Fa6io 
&cFarewque a Wtrapaitida d Caiculada por prujeto. Os presentes 'Eów2MUaril Wrn o 
pe~eniual de 25 para a ~ontrapaiti~da a im ap.r6Mtaaa pi$fos,~pr~jmnentbs, ab Ediialbde 
Redes. O ComK& pawq a discdir sobre.:ofecfiamenh da redaçh do Edital. Ds presentes 
deqidem qw oconte@o do ~[lbl Bde!!?Mb 'Ma  pelo Comir&. e qw a r&.* alu$ada 
%r&f&a pelo EunbiQ enviará para c! CumitB, pw m M @ o  M.M&,,para a apmnr.a$&.d'a 
redh@o final., qileserá feita ,por, &m&ii. O ComitBi ao &nafi.sar 6 ponto l3,&a ptPpo*. da 
Edital,. estabelece as parq os próximos passos em Ma+o B puMcaGgo da &ai e 
seieçao de'prõjws 4% seguitite forma: A@ 25 dem.@b de 2012.a~. propastas ,dave$ip, w 
remetidas para o FunBi, pelo Correio. O Funbia MvJa .as pr,o@a&s: @ara an#is:e da 
Camma Técnica a& 11 de jumho.de 2012; A C&mafaT&,&i~.dbv~ se taunir inõdia 25 e 
28 de jwnho de2012 D FUMO env&o resufkado dai'Cgmara 7i.hnica parao COrnWatB- o 
dia 29 de junh6: a- Com% se re t i ~e  para' g gp.roya.@o propwtp e s&e@o dos 
pr&tos no*dias: i 7  e 18 de irno. de 2012. d'&dga@o Qo tesuiMdo do p rwsso  de 
seleF%o ser8 em 30 da fulho de 2072, O CBniiW ò&tde, em wpeifg aO~:$eo, RBgimento 
Interno, que os menibros du  CoMitg ausenfes nesta reuniaò, 'represebtantas d6 ' ONOs 

recebecâu quelqugrii#ma>@o sobre o Edita de R@es. E m ~ ~ u B n c i a  decide. ainda 
qpe a ~~h i , a i . a ,~hn im  do Edi8izil: de &edes nbo :pode  ter integremes de ONGs,, devendo 
ser comstitulda pwre~$antlintadeorggnisrnos ln@macianaii,, ~nik!er~id#des , lbStiIMpg 
da pesquisa e se~'do.res píiblicos, O! Comitê passa ao ,fama do si.stema de pbMW#b 
para a anãlise dB. ;propostas e em rsla@o aos critéxios gerais decide aumanta~ a 
poritUB@o dos itens 2 8:4 e di'mitiulr a panWap8o dpg ire?$ & et I@, acatando as propos'tas 
de Massimiliano. RiGardo RiWrw 0bseWa que:aitd,a Q &em ?:e. O comi@ dbcut? e 'fi- 
claro que o objetiuo 4 apaar úis rMes rnenoieStrturada$, porta'Md a @ntua@6 quanto 
ao tempo de existhcia maior ser mais significativo inverterisi o resultdb em refa@ti ao 
Otjjeüw ,que se pre@nde alcançar. n i a g ~  C?vgllbanti sugere unir os itens 4 .e 5, 
:Wripsc$ivamente: ''ciarera; da metoft~logia geral 114 gtajeto."' e "Ciafleza,.na descd,@r> das 
agd;esíatividadas.dn' pr~JraCar" Defomia"q~' sní wm, .96:Rem. $6 possa aWár os aspectos 
de clareza na apresentaç.80 do pro@io rèlbfi~amente - B  d'esdqão da  metolbgie, e das 
'athr~dades O Comitê a d t g  8 suge!@g para unir o@ itws 4 :e 6 em um 96 e &i@ui-se a 
este item o peso.:3. Uuarito aos crit6riòs et$peeffiGos, O Çaniit8.aeCnti'e!a#ibuir pe#:iggl;ual 
para ttedos os &em: pbsu 1 (um).. 0 cii6rio de: tempo.:& exist@n& da we e tetirado do 
item 1'3 e inserido o ~mitéxio da representatividade geografiade atua@& da rede: Após a 
.revisi$o 608 namef0s.a pontu@@omUma:dos projetos sefia :de ia@ panlos. jDlant@ dase. 
r e s u W ,  MBbíU sugm quem fielação &.nota,, de ofle, a pontclaFgo.wlpima seja malar 
.do que o tM1 da ponfuaflo de u m  d8s calegodiis de ci'iteíios. Para adequar melhor 
propõe qye,pare os'wít&os especifims seja dado p&so'2!a8.inwi.hie I. O CòmitB:disclltt% 
e ooncorda com a si;lge$táo. Destarnyeira a pontua@ ratatka ~s ~rj fMos gerniissoma. 
no im8ximo 105 pontos e. aos critéxios espeefflcos som* 80 pontos. .&%lrn a pofliuaçao 

SECRETARIA EXECUTiQA 

PBgina s de 14 



Ata da S* RaunlBo W i n M a  do ComitQ da Conta TPCA 
A 

mhxima. dos projeitos serd de 485 pontos ,e a nota de wrie T20 pontos. A Presidente 
questiona os presentes se tem mais :8;lgpa ~b$ayaMo qwhtp a e:* edital. O C~mi t6  
deckte que ne*. dita1 n h  Wtl degfvel õ costeio d6 ~t ' id9des de c a p t q h  de 
recums.. C) ComitEi concorda. Thiagó afihna que tem ,outras consideraF(ies, mas quanto 
a aspectos de'foma, sugerjndo fazer isso por e-mail. Todas cbncorüam. 

auinamentos eleahids &verão estar correlacionados Bs ffnaldades do Acordq 7- 

As atividades simlueis deverão se atividades flm e constarem da lista de atlvldnde 
prioritárlas do Acordo TFCA. 

SecA sol ic lRad~n5rab%~rtIda de 25%. ~odendio ser m9s8 d~ecumos + "En kindz) 

A airrovaao iedaoãofinsil do Edita1 rrdo CwnW swá feita oor e-mail. 

Gi8n.;ri@ada a discusS8o: .scibce :e Odbal de apoio a. redes, a Presiderite passa ao 
as8unto do bontffúdo 40, Ed;M para in\iestimento na  alavancegem de recidrsos paraos 3 
biomas questionando a meta i o  Editai. Silicita que D Com@& di,sc~@ o que ,pr@Bnde 
a tqça r  oom o latnymntoo dester Ediit. Sdlicita acis membros do Comite presentes que 
se manifestem ~ ~ ~ I J Q Q  a propdta de alcance do Edita1 serpara desenhvolwrnovasfonfes 
de fi&n&eimsntO ou alaxatwar recu~s08 !para fontes que já existem e que t e t a  
embara~ad- por um m~tívo Ou outro, A Presidente :questiona se isso não 6 capedtar 
institui@& pafa captar recuhos. Fabio responde que d o ,  que é a pr6pha busca @s 
potenciais fontes da reqrsos novas uu jB :existentes. Magsímfrano aponta que para este 
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AQ da 3. ReuniPo OrdIn&rIa do ComltB da Conta GFCA 
- - Sexta-feira 76 de marw de 2012 

tipo de sdital as redes devem ser elegíveis para proponentes. Lembra também que os 
recursos alavancadotr deveriam ser utilizacbs para finalidades iguais As do Acordo TFCA. 
Também entende que a divisão entre novas fontes e já existenfes náo deve ser feita 
porque náo haveria tempo suficiente para o desenvolvimento de novas fontes e 
alavancagem de recursos. O Comite d imte tamb6m a possibilidade de capacitaçao de 
instituições para a captaçáo de recursos pbblicos ou privados. Ricardo Ribeiro afirma ser 
esta uma boa linha que poderia ser dividida em duas modalidades: para as pequenas 
instituiçbes e para as médias e grandes. A Presidente sugere modificar o nome da 
chamada para 'Projetos para Capacitação de Instituições" ou "Rede de Instituiq6es para a 
Captaçáo de Recursos Públicos ou Privados". Ressalta que o Edital deve deixar claro que 
serão atendidas redes e instítuiçbes. Massimiliano sugere a modificaçáo do nome para: 
"Projetos de Capacitação para Mobilizaçáo de Recursos Financeiros para a Conservação 
das Florestas Tropicais Brasileiras". Este nome é acelto pelo Comite, pois coaduna com o 
objetivo do edital. O Comitê entende que a denominação do edital de 'MobPlização ck 
Recursos Financeiros ..." está em conformidade com o Plano Estratégico de Longo Prazo 
que se refere à alavancagem de recursos. O Comi@ decide que o Edltal terá apenas uma 
linha de açáo e que na0 haverá divisa0 preestabelecida para cada um dos bíotnm do 
TFCA. O valor total deste edital ser& tambdm de até R$ 3.300.000,OO (r&s milhbes e 
trezentos Mil reais) sendo qqe o número de projetos a ser aprovado pode chegar at6 12. 
Fica decidido que o valor mfnimo das propostas de projeto é de R$100.000,00. No ífem 5, 
Inst2uições Elegíveis, deve ser inserido "redes legalmente contiluidas ou náo". O ComM 
decide que o prazo para a execuçáo dos projetos deste edita1 6 de no máximo 24 meses. 
Os objetivos estratégicos do Acordn, deveráo consfar do texto do Edital. O propmente 
deverá justificar as despesas. Contrapartida permanece 25%, podendo ser mista 
(recursos + "h kind'). O Comite decide que as datas para este Edltal coincidirao Mm 
aquelas definidas para o edital de redes e o lançamento será sirnult8neo. O Anexo H 
deverá ser refeito, o Anexo I será descartado. A Presidente solicita ao Cornlt& que passe 
a analisar os critérios gerais. O Comite redefine os itens de avaliaçao das propostas para 
adequa-los ao escopo do Edital de capacitaçáo para a mobilizaçao de recursos. Como o 
Edital 'terá apenas uma Ilnha ngo haverá ddhrlsáo entre criterios gerais e específicos. Serh 
avaliada a capacídade @cnica e experiencia de captação e uso dos recursos, bem como a 
qualidade dos indicadores de sucesso apresentados. Também d o  avaliadas as fontes 
potenciais para a apresentaçáo do projeto considerando a afinidade com as finalidades do 
TFCA e também a capacidade de replicabilidade. Definidos Os pesos de cada item a 
pontuação máxima para cada projeto deste Edital será de 90 pontos e a nota de corte de 
60. 
Atividades elegíveis- 6 inserido o desenvolvimentos de atividades de comunicaça0 e 
mobilizaçáo pública, incluindo campanhas de arrecadaçao. 
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Ata da 3' Reurriso Ordinsria do Comitê da conta IFCA 
Sexte-feKe, 16 de maÉço de 2012 

SHo elealvels wara sste Edltal Instituioões e redes leaalmente constUuldas ou de 
f& 

O Nome do Edltal referid~ na item (I) do nBmero 3 da vauta se* "Proletos de 
Ca~acifaciio vara Moblllzacâa de Recursos Financeiros vara a CbnWvacão das 
Florestas Troolcals Bfasileiras". 

O Ifdital terá apenas uma tinha da acHo e n8o haverk dlvisão vré-estabelecida para 
cada um dos bfomas do TFCh 

O valor total deste edltal será de R$ 3.300.üO0.00 e o namero de aroletos a ser 
pvrovado vode chwar até 12. sendo o valor mlnlmo das vrowostas de wmieto de R$ 
100.000.00. 

O Drazo máximo Dava a execucão de oroietos do Edital de mobliizacão da recurso@ 
é de 24 meses. 

Os obietivos estratéaicos do Acordo deverão constar do texto do Edital. 

Será soliaitada contraaartida de 25%. podendo ser mista frecursos + "in Kindt'l, 
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O lancamento dos dols Editais ser8 sfmultgneo. 

Ser8 avaliada a caDacldade tknica e axneMn,cia de ca~tacHo e uso dos recursos, 
bem como a riualidade dos indicadores de sucesso aiiresentados. as fontes 
potenclals para a ataresentaciio do ~roieto considerando a aflnldad~ com as 
finalidades do TFCA e tambbm a caoacldade de realicaMIMade. 

IV. Item 4 da pauta aprovada: ApresentaçSio do relatório do Funbio a respgito 
dos Contratos e Apoio 'íbcnico e Financeiro ~elatlvos as propostas de 
projetos aprovados pelo Comiti3 da Conta TFCA - Ia Edltal 

Finalizada a discussão quanto aos Editais a Presidente então passa ao item 4 da pauta, 
após pr6via distribuição aos membros presentes do Cornité de 4 projdtos propostos para 
o Edital 01J2011 que devem ser avaliados quanto ao atendimento das condtcionantes. 
Pede então ao Funbio que apresente a situação de 4 projetos aptavados com 
condicionantes e a situação de cumprimiento ou nao das condiçbes impostas pelo Comitê 
para a efetivação do apoio a eles, o que B feito: I) Linha de Ação: Mansjo Florestal 
SustentBvel - InstituiHo: SOS SeMo - Organiza* Sertaneja dos Amigos da 
Natureza 4rojeto "Consol.idação do Manejo Florestal Comunitário em Projetos de 
Assentamentos Rurals Localizados na Caatinga do Estado da Paralba" - foi 
identificado o cumprimento da mndkionante e portanto o Comia decidiu que este g@& 
ser8 aooiado; 2) Linha de AçSo: Fortalecimento de Cadeias Produtlvas da 
Soclobiodiversidade - Instituição: AssociaçBo Brotar e Crescer -Projeto " ProduMo 
de Açaí através de produção e manejo sustentável da Euterpe edulls, no municipio 
de Antonio Caelos em Santa Cetarina" - Ricardo Ribeiro após ter examinado a situaçãu 
do projeto faz a relatoria aos demais esclarecendo que o proponente reforçou a 
importgncia da construção e que o vator a ser investido em comparaflo com o aluguel em 
face da cessão de uso do terreno por 20 anos fica amortizado. Desta maneira entende 
que a concessão deva ser pelo perfodo de 20 anos e não por 10 anos renováveis por 
mais 10. Os presentes acompanham o voto: o Projeto poder4 ser aprovado se 
apresentada concessao de uso do terreno por 20 anos.-3)Linha de Ação: Projetos 
Comunitários - Instltulção: Organização para o Bem da Agua, da Natureza e da Vida 
- Amanhapua - Projeto "Onde eu nasci passa um ria'f- Ricardo Ribeiro faz o relato de 
sua análise. A propusta era mobilizar a Comunidade para o desesivolvimento do turismo 
na Serra do Papagaio, mas pela estrutura do projeto revisado apresentado nao haveria o 
real envolvimento da comunidade, portanto o Cornité reprovou o apoio a este projeto; 

SECRETARIA EKECblIWA 

PgeinaBdB 14 



Ata da 3' Reunião Minaria do Comitê da Conta TFCA 
Sexta-feira. 18 de março de 2012 

4) Llnka de ASSO: RecuperaçBo de Amas Degradadas - Insiituiçáo - Centro de 
Pesqliisas Ambkntals do Nordleste 4epan &Projeto "Rede de restauraggo 
Ecológica do Corredor de B$odiversldade do Nordeste" - Fátima Guedes, a pedido da 
Presidente, avalia o projefo e faz o otato. Ela entende que nao h4 cabimento da 
condicionante de recuperaçáo de área, pois náo h& foco de recuperação de área no 
projeto. O que o projeto pretende B criar um modelo para isso. Entende que as metas do 
projeto sao diversas das solicitaçhs feitas nas condicionantes e que a justificativa 
apresentada pelo prwnente para n a  atender as condkionantes esta de acordo com o 
foco do projeto. O MMA se coloca favorável B aprovaçáo do apoio ao projeto. Ricardo 
Ribeiro tem relação com os proponentes do projeto e, portanto sai da saia para a votaçáo 
quanto a este projeto. Os presentes concordam com o apoio. Fabio lembra que com a 
reprovaç&o do projeto Amanháglia h& outros projetos em lista de espera para apoio. O 
MMA considera importante o apoio ao projeto Conservaçáo de Espkies da Flora 
criticamente em perigo de extinçao do Cerreido proposta pela instituição Fundaçao Flora 
de Apoio a Botgnica parrg a linha temátlca 4.1, pela importançia da conservação da flora 
para a conservaçiio da fauna. A Presidente questiona os presentes quanto ti aprovaçáo 
do apoio a esta proposta. Monica esclarece que este projeto ficou em espera pelo 
atingimento do Hmite de recursos nesta linha. O Funbio verificará se h4 condicionantes. O 
ComM aprova que o projeto sqa chamado ao comprimentu de ajustes e condicionantes 
propostos pela CAmara TBmim. O apoio foi aprovado pelo ComitB, registrada uma 
abstenH0, de TMago Cavalcanti, MRE, sob a jusUficathra de desconhecer os demais 
projetos da lista de espera por náo ter esta& presente em reuniao onde foram 
apresentedos e discutidos. 

Em relaCao ao Edltal 011201? serlio anoiados os omietos "Consolidacfio do adanelo 
Florestal Comunitário em Proletos de Asseatamentos Rurais Localizados na 
Caatinaa do Estado ãa Paralba" da Ilnha de ac8o Manelo Fbrestal Sustetltável e 
"Rede de restaurecâo Ecolóaica do Corredor de Blodlversidade do Nordeste". da 
linha de acão Recu~eracáo de areas Dearadadaa será aaoiado desde ayg 
cumririda wndi&o o Droieto" Producão de A w l  atrav6s de orodueâo e maneio 
sustentável da Euterne edulh no wunlcfoio de Antonio êarlos em Santa Catarina" 
da Ilnha de acão Fortalechnento de Cadelas Produthras da Socioblodlversldade. 

SECRETARIA EXECUTIVA 



Aarovadb ,o a ~ o í o  ao ~rolefo"ConsenracBo de % s D ~ c ~ ~  ilit Fibra criticamente em 
osta Dela insü~Uicic%o Pwndacso Flora: de ADoiO 
..caso verificado o ccim~rirnento:.cEe alubtes oy 

condtcfonantes eventualmente exlstentes.,ficrindo reaistraUa a abstencâo @e T h i a ~ ~  

V. Item 6 da pauta aprovada: Revish de taxa de adminlstraçi4o do Furibio - 
A Presidente inicia a discmsao do item 5 da pauta aprovada passando a palavra ao 
Funbio. O Funbio apresentou um estudo sobre a taxa de admlnistraçáo, que de acordo 
com o Acordo de Coopeni@o Técnica assina& entre o MMA e o Funbio pode variar 
entre 7% e 12% da valor da conta TFCA. Fabio apresenta as àreas da Instituiç8o 
envolvidas no projeto e a estimativa de horas necessttrias dos profissionais envolvidos 
para os três anos de projeto. Declirra que a inflaç$o 6 um fator detenninante para o 
aumento dos custos, mas que embora os cálculos uItrapassem um pouco o limite da taxa 
de administração permitida pelo Acordo de Cooperação celebrado entre o M W  e o 
Funbio para a execução do Acordo TFCA, entende que o Funbio dwerá aumentar sua 
eficiencia em 10% para poder se adequar a este limite, Apresenta quadro comparativo 
com os demais paiseci da ArnBrica Latina que tem acordos TFCA. O Cornlt& discute a 
proposta do Funbio de elevar o percentual de 7% para 12%. O MMA declara qwe s6 
aceita o aumento da taxa se o Funbio efetuar nova contrataçâo para trabalhar no projeto. 
O governo americano se pronuncia favor8vel desde que a contratação considera pessoa 
apta às atividades de monitoramento. A Presidente ressalta que o Comite deve definir o 
momento do inicio da apropriação dos 12% dos repasses feitos p%lo Funbio. O Funbio 
prop6e que seja desde o primeiro repasse relafivo ao Edital Ot12011. A Presidente solicita 
que os presentes se manifestem. Riardo se manifesta favorãvel B sollcltaç~o do Funblo 
tendo em vista que os maiotes custos acontecerBo por ocasigo do monitoramento e 
considerando que a Universidade trabalha com a taxa de 15%, entende os 12% como 
razodvels, desde que com equipe t6cnica qualificada. Os demais presentes, à exceçho de 
Thago Cavalcanti que se abst6m de votar justificando ser necessário conhecer melhor os 
fatores contdbeis envolvidos, concordam e ressaltam que o Funbio deve contratar mais 
pessoas para o monitoramento. Mbnica solicita o pronunoiamento do Comita quanto à 
contrataçáo para elaboraçao ode logomarca para a Conta TFCA. OS presentes se 
manifestam favoravelmente. sendo estes custos cobertos @o Funbio. 

A taxa de adminlstracão do Funbia massa a s e r  de 12% sobre ,os valor dos 
$lesembolsos da - - - - -  Conta - TFCA 'desde o :~rlmeito, desembolso :efewad'o por co nta do 
E d i l  Ot1201'1. 

A Conta TFCA ter& uma loaomarca 
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Ata da 3. R.W,&iUo CWIihQrla dO.ComlW.daConta TFCA 
&*-feira, 16,de mar~otfe 20112 

O Funbio ter6 eauiDe suficiente Dara o devido monitoramento dos nmietos 
aaoiados pela Conta TFCA. 

VI. Item 6 da pauta aprovada: Próximos passos: Agendar a 4. Reunião Ordinzlria. 

Fica aaemlada a Próxima reuniao ordihhria do Comitê da Conta TFCA Dara os dias 17 e 
18 de iulho. 

VII. Item 7 -Outros Assuntos 

O Funbío apresenta, pata ci&ncia do Comitê, as alteraçóes das redaçties feitas no Manual 
Operradonal e seu Anexo B, o Manual de Execuçgo de Projetos do TFCA e no Modelo do 
Contratb de Apoio, feitas para adequ&los h redaç8o final do Edital01/2Q11. O ComitB se 
declara ciente e náo manifesta qualquer discordancia. 

O Funbio informa que fará a oficina de nivelamento nos dias 2 e 3 de abril. A Presidente 
convida os representantes do governo americano para comparecer. 

Por solicitaçáo de Thtago Cavakanti fica definido que as deliberações das Reuniges 
seráo tomadas com base em resultado de votaçho prbvia especifica para cada tema e 
não com base em consenso presumido. 

VIII. Resumo das dellbetaçfies 
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Ata h 3. Reuni50 OrdinBrla do Comi@ da Conta TFCA 
Sexta-feira. 16 de março de- 
- - - 

Veiculas sei80 elealveis desde aue lustiflcadas suas 
conex6es com as finalidades do Acordo TFCA. 

A a~ruvacáo redacão final do Edltal ~e,slo Cornitd ser& 
feita  DO^ email. 

-- - - 

Wlmente constituídas ou de fatoa 

pauta se& 'sProistos de Oavaclteeso para 
lDeliberaçBo I O 

Delfberagao li 

O valor total deste edita4 se& de RS3.300.000.00 e o 
número de ~roietos a ser eorovado Dode oheaar ath 
12, sendo o valor rnfnima das DroDostas de Droldg 

de R$100.a00.W. 

O prazo máximo @ara a execu* de nroietos do 

ca~ taao  e uso dos recursos, bem como a auaiidade 
@os Indicadores de sucesso antesentados. as fontei 

potenciais Dara a aaresentacão do  rolet to 
çonsiderando a afinidade com as flnatidadea do 
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Ata da 3. Reuniio OrdinPria do GomW da Conta TFCA 
Sexta-feh, 16 de março de 2012 

IX. Plóxfmos passos I Açóes previstas 

12% sobh  os valor dos desembolsos da C o m  
TFCA desdie o ~rfmeiro desembolso efetuado Dor 
conta do Edltal O 1 l u ) l l .  registrada a abstenao de 

DeliberaçBo 21 
Deliberação 22 

I Fechamento da redação dos I Funbio 1 20/03/2012 1 

p l a o o  Cavalcanti; 
A Conta TFCA terá uma loaomarca. 
O Funblo tgrd eau l~e suficiente para o devldo 
monlkoramento dos ~roietos a~oiados pela Cana 
YFCA 

1 
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Ata da. 3' Rsuniio..&fdfnBria $0 CORII16 da ConbaiFCA 
Sautafeira, $6 dk marw& S@fz 



MEWT&rw) DO MEIO AMBIENTE 
&ssWa& deEdi0ewd.de e Florestas - SBF 

:Smma Q@lN&U C O W ~  DA CONTA 

LISTA DE PRF.SENW 

Da* 16/03/2013 - nsrlirio;aofl- i k  Saia ma--  T b  -505 NeFte 
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