
COMITÊ DA CONTA TFCA

Ata da 5a Reunião Extraordinária

Local: Edifício Marie Prendi Cruz,
Ministério do Meio Ambiente

Data: 23 de agosto de 2012

Duração:
10h-13:30

Número total de participantes: 15
Número de membros titulares participantes: 5
Número de membros suplentes: 2
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 8
Listagem completa de participantes: em anexo

Presidente da reunião: Daniela América Suárez de Oliveira

Pauta aprovada:

1. Abertura da Reunião.

2. Aprovação da Ata da 4a Reunião Ordinária do comitê da conta TFCA.

3. Aprovação da Nova Edição da Chamada 02/2012 e de seu lançamento
para os biomas Caatinga e Mata Atlântica.

4. Aprovação do resultado da Chamada 03/2012 com base na análise das
propostas:
i) Rede Brasileira de Informação Ambiental - REBIA realizada por um

3° membro da Câmara Técnica;e
ii) Associação Mico-Leão Dourado realizada por dois Consultores Ad

hoc

5. Apresentação de Demonstrativo de Despesas pelo Funbio.

6. Aprovação da minuta da Chamada 04/2012.

7. Próximos passos.

8. Outros assuntos.
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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. Registra-se a presença de 77,77% (setenta e sete vírgula setenta e sete por
cento) dos membros do Comitê, e verifica-se estarem atendidos os quóruns de instalação
e deliberação, estando presentes os representantes membros titulares: 1) Governo dos
Estados Unidos da América, Lawrence Hardy, (USAID) 2) Ministério do Meio Ambiente do
Brasil - Daniela América Suárez de Oliveira; 3) Organização não governamental brasileira
para o desenvolvimento de comunidades locais - CONTAG - Elizário Noé Toledo 4)
Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO - Organização científica brasileira -
Miguel Pedro Guerra ;5) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONABIO - Organização
não governamental ambientalista brasileira -Associação Pernanbucana de defesa da
Natureza- Maria Adélia Oliveira e membros suplentes: 1) Ministério da Fazenda do
Brasil - Antônio de Pádua Ferreira Passos 2) Conselho Nacional de Florestas -
CONAFLOR - Organização não governamental ambiental, científica ou de florestas Kathia
Vasconcellos Monteiro, e ausentes os representantes: 1) Ministério das Relações
Exteriores; 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 e estiveram também presentes como
observadores: Massimiliano Lombardo, Alexandre Mancuso- USAID; João Arthur
Seyffarth e Ana Carolina Carneiro- MMA e ainda Fábio Leite, Mônica Ferreira, Natália
Prado Lopes Paz e Flávia Neviani - Funbio.

11. Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da ata da 4a 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 as proposta de ajustes do representante do Ministério das Relações
Exteriores, Thiago Cavalcanti, da USAID e do Funbio para deliberação e inclusão na Ata
da 4a RO. Funbio projeta a minuta da ata para a apreciação e análise do Comitê.

Todos concordam e a Ata é aprovada pela unanimidade dos presentes após a inclusão
das propostas do representante do Ministério das Relações Exteriores, da USAID e do
Funbio.

DELIBERAÇÃO 1:

Aprovada a redação final da Ata da 4a Reunião Ordinária.

SECRETARIA EXECUTIVA
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111- Item 4 da pauta aprovada: aprovação do resultado da Chamada 03/2012 com
base na análise das propostas da Rede Brasileira de Informação Ambiental - Rebia
realizada por um 3° membro da câmara técnica e da Associação Mico-Leão
dourado realizada por dois consultores ad hoc

A Presidente lembra que na última reunião havia propostas que precisavam de terceiro
revisor ,que havia propostas com erro de soma e que então o Comitê pedira que este
processo fosse finalizado para que o Comitê pudesse avaliar e que o Comitê também
solicitara ao Funbio que contratasse dois consultores ad hoc, um especializado em
conservação de mamíferos e outro na captação de recursos, para que analisassem a
proposta da Associação Mico Leão Dourado, o que foi feito. Pede à Natália que apresente
o resultado da Chamada 3, referente à Capacitação para Mobilização de Recursos
Financeiros. Natália descreve os requisitos de pontuação, e o processo de
enquadramento das propostas enviadas, informando ao Comitê que foram enviadas ao
total 24 propostas sendo que 21 delas foram enquadradas pelo Funbio e passadas para a
análise da Câmara Técnica. Expõe então as sete primeiras colocadas, com melhor
pontuação pela Câmara Técnica, conforme relatório distribuído aos membros do Comitê.
Ressalta que as propostas da CTA e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foram
recomendadas com condicionantes pela Câmara Técnica e que essas 7 propostas melhor
recomendadas totalizam dois milhões e meio de reais. A oitava proposta recomendada
foi a da Associação Mico Leão Dourado, atingindo um total de três milhões e duzentos mil
reais, dentro do valor destacado para o edital, Afirma que apesar de esta proposta ter sido
recomendada pela Câmara Técnica os consultores ad hoc contratados não a
recomendaram a proposta da Associação Mico Leão Dourado. A primeira consultora
Maria José Gontijo (IEB), especialista em captação de recursos não recomenda por
entender que a proposta foge do escopo do edital por não ter foco na capacitação para a
mobilização de recursos, e o segundo consultor, André Cunha, professor da UNB,
especialista em conservação de mamíferos, entendeu que o projeto poderia ser mais
ambicioso para a captação de recursos para a conservação de mamíferos. Este é o
posicionamento dos consultores ad hoc. Natália lembra também que estes consultores
receberam um pro labore de R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme decisão do Comitê
na última reunião. Demonstra a possibilidade de o Comitê avaliar 3 (três) diferentes
cenários para a chamada 3. Considerar essa proposta seguindo a orientação da Câmara
Técnica apenas. Aprovar essa proposta e a seguinte da SPVS, o que ultrapassaria o valor
do edital em 650 mil. Ou não aprovar a proposta da Associação Mico Leão Dourado e
aprovar a da SPVS, então o edital seria ultrapassado em 183 mil reais. Daniela opina que
as últimas do ranking fiquem na reserva e que se os consultores entenderam por não
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recomendar a proposta da Associação Mico Leão Dourado entende que não deve ser
aprovada. Miguel lembra que isto foi objeto de longa discussão em reunião anterior e que
os pareceres dos consultores são robustos e devem ser seguidos. O representante do
Ministério da Fazenda também concorda com aceitação dos pareceres dos consultores
contratados. Questiona sobre a aprovação de valor acima do destacado para o edital.
Daniela explica que o valor pode ser coberto pelos rendimentos conforme foi feito no
edital 02/2012. O Comitê pergunta ao Funbio se este valor maior caberia dentro dos
recursos do TFCA ao longo do tempo. Monica explica que sim e que não seria essa
diferença a influenciar no valor do próximo edital. Natália continua explicando que o
projeto da SPVS tem condicionante da Câmara a respeito do custo de gestão que deveria
ser reduzido. Natália informa que a Câmara Técnica destaca que o custo de gestão deste
projeto seria de 80%. O Comitê entende que este valor é muito exagerado e discute se
seria mesmo este percentual de custo de gestão ou de pessoal. Natália oferece para
apresentar o orçamento do projeto para a análise do Comitê. Passa-se a analisar a
planilha do projeto e Monica identifica que há mistura na planilha de atividades de gestão
e de execução e que não está identificado de forma clara no orçamento o que é custo de
gestão. Miguel entende que se a instrumentalização do projeto não foi feita
adequadamente e não atendeu as regras do edital não deve ser aprovado. Lembra que o
Comitê não vai referendar tudo o que a Câmara Técnica recomendar. Ela recomendou e
fez uma observação. Esta observação de custo de gestão é grave, se for verdade não
deve existir em projeto nenhum e se não for verdade, foi mal feito, portanto repete que
não deve ser aprovado pelo Comitê. Lawrence observa que, além disso, a pontuação da
SPVS está muito baixa. A Presidente pergunta se é consenso a não aprovação da
Associação Mico Leão Dourado. Seis integrantes reprovam o projeto e há uma abstenção
de Kathia Vasconcelloos. É consenso que a proposta da SPVS não deve ser apoiada pela
maioria dos presentes, 6 representantes e uma abstenção, de Kathia Vasconcelloos. A
Presidente pergunta se é consenso que as 7 primeiras propostas devem ser apoiadas
pela Conta TFCA para o apoio da Chamada 03/2012 no valor total de R$ 2.759.166,03
(dois milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e seis reais e três
centavos). Os presentes em sua unanimidade aprovam.
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DELIBERAÇÃO 2:

As 7 primeiras propostas serão apoiadas pela Chamada 03/2012 da Conta TFCA:
1) Instituto, Sociedade, População e Natureza - ISPN- Projeto "Captação de
Projetos de Temática Ambiental" nos biomas Cerrado e Caatinga, 2) IPE-
Instituto de Pesquisas Ecológicas - Projeto "Multiplicando saberes: capacitação
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das instituições participantes do PAN MAMMAC para mobilização financeira" no
bioma Mata Atlântica, 3) Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste-CEPAN-
Projeto "Fortalecendo Capacidades para mobilização de recursos em
Restauração Ecológica no Corredor de Biodiversidade do Nordeste" no bioma
Mata Atlântica, Instituto Ambiente em Foco- Projeto "Capacitação para a
mobilização de recursos financeiros e desenvolvimento de projetos técnicos
com vista à conservação da Mata Atlântica e Cerrado no noroeste paulista" nos
biomas Mata Atlântica e Cerrado, Instituto Socioambiental - ISA- Projeto
"Estratégias de implementação do planejamento e gestão territorial:
oportunidades e desafios para os territórios quilombolas do Vale do Ribeira" no
bioma Mata Atlântica, Conservation International do Brasil Projeto
Consolidando as Unidades de Conservação da Bahia" nos três biomas e Mater
Natura -Instituto de Estudos Ambientais- Projeto "ConBio, Investindo na
capacitação como estratégia para a conservação da Mata Atlântica", no bioma
Mata Atlântica.

DELIBERAÇÃO 3:

As propostas da Associação Mico Leão Dourado e da SPVS não serão
apoiadas pela Chamada 03/2012 tendo seis posições contrárias ao apoio e
uma abstenção.

Além dessas propostas aprovadas, Maria Adélia, lembrando que a pontuação mínima é
de 60 pontos e que há outras propostas na reserva que devem ser analisadas, sugere
que a proposta encaminhada pela REBIA seja inserida no rol das propostas a serem
aprovadas. A Presidente indica que se isso for aprovado significará uma ampliação do
valor de três milhões e oitocentos mil reais alocados para o apoio deste Edital, que o valor
alocado para o Edital será ultrapassado e pergunta ao Funbio como foi a avaliação da
Câmara Técnica neste projeto. Natália explica que dos dois primeiros avaliadores um
aprovou e um não recomendou. Foi chamado um terceiro que aprovou com a nota
mínima. Daniela entende que diante dos posicionamentos distintos dos avaliadores, da
pontuação mínima e de ultrapassar o valor do Edital não deve aprovar. Maria Adélia
defende que ela deveria ser aprovada por que tem a vantagem de abranger os 3 biomas.
Ministro da Fazenda entende que é uma proposta muito cara para a pontuação obtida.
Afirma que é um projeto muito caro para uma pontuação pequena e que a recomendação
para esta proposta deveria ser mais robusta para merecer aprovação. Miguel entende que
a aprovação desta com o respectivo comprometimento dos recursos reduz a oportunidade
de apoio a eventual proposta melhor nos editais que ainda serão lançados. Alexandre
Mancuso concorda com ele e entende que se fosse o último edital poderia ser aprovado,
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mas não agora. Kathia entende que esta é uma ONG que trabalha muito bem e defende a
aprovação. Os membros do Comitê analisam o projeto. A Presidente reafirma que sua
posição é que sejam aprovadas as propostas classificadas nos 7 primeiros lugares, que
receberam os números de 1 a 7, e que as propostas de números 10, 11 e 12 fiquem
como propostas reserva para a eventualidade da não contratação de alguma das sete
primeiras. Kathia entende que a proposta da REBIA é uma rede que apoiaria 90 entidades
e que vale a pena aprovar. Miguel acompanha a posição da Presidente. Toledo entende
que deve ser aprovada com o atendimento da recomendação do avaliador da Câmara
Técnica. Miguel entende que há um risco de tomar esta decisão pela igualdade de
chances que se deve dar aos concorrentes. Kathia entende que não é necessário que se
exija o atendimento à recomendação e que já foram aprovados outros projetos com
pontuação no limite e que a proposta deve ser aprovada. Adélia também se posiciona
novamente a favor do apoio ao projeto que abrange os 3 biomas. O representante do
Ministério da Fazenda entende que o melhor seria que os ajustes fossem feitos, mas que,
como já foi discutido, esta chance não poderia ser dada apenas a alguns projetos em
detrimento de outros e que não deve ser aprovado. Kathia reafirma que recursos para
este tipo de coisa são difíceis e entende que o projeto deve ser aprovado. Kathia entende
que pela capilaridade que eles têm vão atingir todos os associados. Lawrence diz que
acompanha o entendimento de Oaniela. Massimiliano explica que a USAIO considera o
projeto caro, com baixa pontuação e que não deve ser aprovado. A Presidente entende
que a não aprovação deste projeto possibilita o deslocamento de 550 mil para o próximo
edita!. Com chance de apoiar projeto mais bem posicionado qualitativamente. O projeto
da REBIA então não será aprovado, pois há posicionamento distinto entre os membros do
Comitê presentes, havendo 3 posições favoráveis ao apoio, Kathia, Maria Adélia e Toledo
e 4 contrárias, Oaniela, Lawrence, Miguel e Antônio de Pádua. Monica lembra que a
REBIA poderá participar de outros editais com novo projeto.

DELIBERAÇÃO 4:

O projeto da REBIA então não será aprovado, pois há posicionamento distinto
dos representantes do Comitê com 3 posições favoráveis ao apoio 4 contrárias.

IV - Item 3 da pauta aprovada: Aprovação da Nova Edição da Chamada 02/2012 e
de seu lançamento para os biomas Caatinga e Mata Atlântica
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Natália inicia a apresentação da Proposta para relançamento da Chamada 02/2012
e pergunta ao Comitê se teriam como limites os mesmos da primeira chamada.
Daniela explica aos presentes que na última reunião discutimos este edital que era
para que pelo menos 3 redes fossem fortaleci das em cada um dos 3 biomas. Cada
bioma poderia receber até um milhão e cem mil. Os biomas Caatinga e Mata Atlântica
não tiveram propostas aprovadas. Portanto o Comitê decidiu que haveria um
relançamento desta chamada para os biomas mata atlântica e caatinga. Natália
informa que com a previsão de finalização do Acordo do TFCA ser para 2015 o
relançamento deve reduzir o prazo dos projetos para 24 meses ao invés dos 36
meses do primeiro lançamento. Também informa aos membros do Comitê uma
proposta de modificação nos critérios de elegibilidade das redes sem personalidade
jurídica própria. Muitas propostas não puderam ser enquadradas porque exigíamos
que a instituição proponente fizessem parte os órgãos colegiados dessas redes e que
apresentassem essa comprovação. Muitos não apresentaram esta comprovação o
que as colocou fora do enquadramento. Propomos então ao Comitê a flexibilização
para que o critério de elegibilidade seja apenas a apresentação de uma carta de
concordância do órgão colegiado máximo da rede e que não precise fazer parte do
órgão colegiado. A contrapartida permaneceria igual à do primeiro lançamento, de
25%. Os membros do Comitê discutem a situação e ao final resolvem alterar os
critérios de elegibilidade bastando nesta nova proposta que eles apresentem carta ou
declaração expressando a concordância do órgão colegiado máximo. O Comitê
pergunta ao Funbio como são esclarecidas as dúvidas dos proponentes e Monica
esclarece que os esclarecimentos são feitos por e-mail e todos os questionamentos e
respostas são publicados semanalmente no site, para manter o mesmo nível de
informação a todos os proponentes. Os membros do Comitê aprovam as sugestões de
alteração no texto do Edital para o relançamento da chamada 2.

DELIBERAÇÃO 5:

Será feito o relançamento da chamada 02/2012 para os biomas mata atlântica
e caatinga. para apoio a projetos de no máximo 24 meses de duração. com
flexibilização de critério de elegibilidade de redes proponentes sem
personalidade jurídica para gue a exigência relativa à legitimidade da
proponente perante a rede para submeter a proposta seja apenas a
apresentação de uma carta de concordância do órgão colegiado máximo da
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rede e gue a instituição proponente não precise fazer parte do órgão
colegiado.

A Presidente solicita ao Funbio que apresente a proposta de cronograma para o
relançamento da Chamada 2/2012. Natália apresenta o cronograma para o
relançamento da Chamada 2/2012 e informa que a proposta é ser o mesmo
cronograma para o lançamento da Chamada 4/2012. O Funbio propõe que caso a
proposta seja aprovada hoje pelo Comitê que o Lançamento das Chamadas seja feito
no dia 28 de agosto, com prazo para os proponentes enviarem e tirarem dúvidas até
4 de outubro e até 11 de outubro para enviar propostas, com um período aproximado
de 45 dias para os proponentes apresentarem suas propostas. Haveria então 20 dias
para o Funbio fazer o enquadramento das propostas e mais duas semanas para a
preparação das Câmaras Técnicas, considerando que há feriados no meio e as
reuniões das Câmaras Técnicas aconteceriam entre os dias 19 e 28 de novembro. Já
seguiria a recomendação do Comitê de se fazer um reunião de 3 dias de duração.
Alguns dias para o Funbio fazer a consolidação dos pareceres e o envio de seus
resumos ao Comitê no dia 3 de dezembro. 15 dias antes da próxima reunião do
Comitê que o Funbio propõe que seja no dia 17 de dezembro. A divulgação do
resultado das propostas aprovadas seria feita em janeiro, os contratos feitos em
fevereiro e o processo de contratação estaria finalizado em março. Fabio lembra que
isso significa que o Comitê pediria o aval do governo americano na semana do Natal.
Monica lembra que isso é o mesmo que aconteceu no ano anterior quando a
publicação foi feita no dia 31 de dezembro, e propõe que no Edital se estipule que os
resultados serão publicados em janeiro, mas sem estabelecer a data do dia 10. Que
perante o Comitê fica combinado em princípio a data do dia 10(dez), mas que diante
de qualquer imprevisto não fiquemos presos a este dia. Oaniela entende que está bem
encadeado, apertado, mas que é viável. A Presidente pergunta se o representante do
governo dos Estados Unidos da América estará disponível no dia 17 de dezembro e
Lawrence Hardy responde que sim. Professor Miguel pergunta o que significa
preparação das Câmaras Técnicas e Mônica responde que é preciso primeiro receber
todas as propostas para depois se ter a dimensão quanto à quantidade de Câmaras
Técnicas precisarão ser chamadas, em função da proporcionalidade das propostas
apresentadas em cada uma das linhas temáticas, fazer os convites, lidar com
eventuais desistências e organizar a realização das reuniões, incluindo viagens e
hospedagem de membros das Câmaras. Lembra que haverá feriado no Rio de Janeiro
no dia 20 de novembro. A Presidente pergunta se os presentes concordam com a
proposta de cronograma. A concordância é unânime.
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DELIBERAÇÃO 6:

É aprovado o cronograma proposto pelo Funbio para o relançamento da
Chamada 2/2012 e lançamento da Chamada 4/2012 por unanimidade.

V -Item 6 da pauta aprovada: aprovação da minuta da Chamada 04/2012

A Presidente solicita que Natália apresente a proposta da minuta do Edital da Chamada
4/2012. Natalia, antes de falar dos limites, propõe que os projetos tenham duração
máxima de 24 meses e que o critério de elegibilidade siga o que foi utilizado na Chamada
01 o que significa que os proponentes podem ser ONGS ou redes legalmente
constituídas, associações, instituições sem fins lucrativos e instituições de ensino, que se
forem públicas, através de suas fundações. Conforme a solicitação do Comitê o Funbio
incluiu na proposta de redação do Edital o critério de que instituições que já sejam
apoiadas pela Conta TFCA não são elegíveis para a apresentação de propostas para a
Chamada 04/2012. Além disso, foi incluído que a instituição proponente deve enviar
juntamente com a proposta uma declaração de que o projeto proposto não recebe
recursos de outra fonte de financiamento para aquele projeto específico e que cada
proponente está limitado à apresentação de uma proposta apenas. Caso apresente mais
de uma proposta todas serão desqualificadas. A contrapartida será de 20% e não mais de
25%, como nas Chamadas 2/2012 e 3/2012. Portanto se for apresentada uma proposta
para uma linha temática por uma determinada instituição ela não poderá enviar proposta
para outra linha temática. Os presentes discutem que a proibição da apresentação de
mais de uma proposta amplia a chance das ONGs menores e menos estruturadas. João
pergunta se o texto incluiu a recomendação do Comitê de priorizar projetos para as áreas
de entorno de Unidades de Conservação para algumas linhas. Natália responde que sim,
mas que isso consta dos anexos conforme a linha temática, já que esta priorização não é
para todas as linhas temáticas. João sugere que isso fique destacado também no texto
principal do Edital. Fabio entende que não há problema, que o texto do Edital pode
destacar que haverá priorização para projetos no entorno de Unidades de Conservação
nas linhas temáticas definidas pelo Comitê conforme consta dos seus Anexos específicos
no Edital. Toledo pergunta o que o Funbio chama de outras instituições sem fins
lucrativos. Federações sindicais podem? Funbio responde que se for sem fins lucrativos e
dependendo dos objetivos do Estatuto sim. Toledo afirma que normalmente estas
entidades tem muita dificuldade de angariar recursos. Funbio responde que pode inserir
no texto do Edital que essas entidades podem ser elegíveis desde que tenham finalidade
ambiental em seus Estatutos. A Presidente solicita que Natália apresente os limites para
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esta chamada e a Presidente ressalta que na última reunião o Comitê havia definido o
limite de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e meio de reais), mas que a proposta nesta
reunião pelo Funbio é de reduzir para R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Fabio e
Monica explicam que foi feita revisão do fluxo de caixa, que quando se faz a proposta
para o Edital seguinte já está se considerando a projeção dos rendimentos. Monica
explica que houve impactos no fluxo de caixa em relação à ampliação do valor do Edital
anterior, cujo montante tem que ser retirado da projeção dos rendimentos. Explica
também que outro fator de impacto no fluxo de caixa é a decisão do Comitê de
necessidade de auditoria específica para a Conta TFCA. Este custo de auditoria anual foi
inserido para os próximos anos. Outra decisão que impacta também as Câmaras
Técnicas terem 3 dias de reunião e haverá 7 Câmaras Técnicas, além do custo das
Oficinas. Mas Fabio lembra que com a não aprovação da proposta da SPVS nesta
reunião pode-se aumentar a proposta de R$6.000.000,00 para aproximadamente R$
6.600.000,00 e indica que em dois dias apresentará as novas contas com base no fluxo
da caixa da conta TFCA. Mônica explica que mesmo com o corte foi mantida a
proporcionalidade de valores para as linhas, à exceção da linha que já tinha o valor
mínimo. Massimiliano pergunta se foram feitas alterações no Edital desde a primeira
chamada em função dos questionamentos efetuados nas chamadas anteriores. Fabio
informa que sim. Massimiliano lembra que foram feitas muito poucas propostas para os
projetos comunitários. Fabio entende que a divulgação é que deve ser reforçada com o
endereçamento da notícia das chamadas a redes que costumam trabalhar com projetos
comunitários. Lawrence pergunta se tem havido aprimoramento nos métodos de
avaliação e Mônica e Fabio respondem que sim, que a cada nova reunião de Câmara
Técnica há lições aprendidas, como disponibilizar calculadoras para os membros.
Massimiliano pergunta se nesse aprendizado com a Câmara Técnica não seria
interessante diminuir o número de critérios para a avaliação. Fabio entende que apesar de
mais trabalhoso ter mais critérios dá mais informações sobre o projeto. Monica explica
que são 9 critérios gerais para todos e que os específicos variam de acordo com cada
linha temática. Fabio também informa que a diferenciação entre condicionante e
recomendação será mais explicita. Sobre os convites para a composição das Câmaras
Técnicas e com o aumento de dias. Daniela lembra que os membros da Câmara Técnica
poderão receber o pro labore aprovado na última reunião. Quanto aos servidores públicos
na ativa poderão receber diárias para a cobertura de custos de deslocamento,
alimentação e estadia, mas não poderão receber pro labore. Os professores de
Universidades Públicas poderão receber pro labore desde que suas instituições tenham
regulamentação que os permitam o exercício de consultoria. Outra discussão que é
levantada no Comitê é sobre a redação no Edital quanto ao limite ou disponibilidade de
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recursos da Chamada. Mancuso afirma que o valor é um balizamento e que isso é
discricionário do Comitê. Discute-se que a redação será de indicar um valor mínimo de
apoio, utilizando as expressões "pelo menos" e "sujeito à disponibilidade de recursos". A
Presidente lembra que ainda há dois assuntos para discutir e pergunta aos presentes se
estão de acordo com os termos da Chamada 04/2012 que deverá ser lançada semana
que vem como está proposto. A unanimidade dos presentes concorda.

DELIBERAÇÃO 7:

É aprovada por unanimidade a proposta de redação da Chamada 04/2012
apresentada pelo Funbio, para que os projetos tenham duração máxima de 24
meses, seja utilizado o mesmo critério de elegibilidade da Chamada 01/2012
incluindo, para a Chamada 04/2012, federações sindicais, sem fins lucrativos e
com finalidade ambiental em seus estatutos. Fica definido que as instituições
que já sejam apoiadas pela Conta TFCA não são elegíveis para o apoio da
Chamada 04/2012. A instituição proponente deve enviar juntamente com a
proposta uma declaração de que o projeto proposto não recebe recursos de
outra fonte de financiamento para aquele projeto específico e cada proponente
está limitado à apresentação de uma proposta apenas e apenas para uma das
linhas temáticas da Chamada 04/2012. A contrapartida será de 20%.

VI - Item 5 da pauta aprovada: apresentação de demonstrativo de despesas pelo
funbio (em substituição à pauta proposta: aprovação da prestação de contas
apresentada pelo Funbio)

Natália apresenta a situação financeira atual da Conta TFCA, até 31 de julho de 2012, de
acordo com o material enviado previamente ao Comitê, informando que o total previsto
em contrato 20,8 milhões de dólares, total de entradas 12,3 milhões de dólares,
correspondentes a 20,6 milhões de reais. Os rendimentos até 31 de julho de 2012 somam
1,26 milhão de reais. Falta ainda receber das entradas previstas, 8,5 milhões de dólares
há previsto para desembolso 19,7 milhões de reais para 46 projetos e foi realizado o valor
6,45 milhões de reais, repassados aos projetos. Até então o Funbio apenas começou a
receber as prestações de contas dos subprojetos e que as próximas medidas serão a
realização de monitoramento. Quando a agenda estiver pronta será informada com
antecedência ao Comitê para que os membros possam participar caso tenham
disponibilidade e interesse. Quanto aos gastos do Comitê autorizados, até maio de 2012
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foram gastos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) como demonstra o quadro 2 da
apresentação de despesas elegíveis. No quadro 3, demonstrativo das despesas
bancárias até 31 de maio de 2012, somam R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos
reais). Fabio ressalta a importância do valor do 10F sobre a primeira entrada de recursos,
advinda da conta dos Estados Unidos e lembra que é necessária a posição do Ministério
da Fazenda em face do fato de que o Acordo Brasil Estados Unidos determina que não
seriam pagos impostos com o valor dos recursos. Flavia lembra que a titular anterior,
Beatriz, já havia indicado que encaminharia a questão dentro do Ministério da Fazenda.
Funbio solicita ao representante do Ministério da Fazenda que verifique o
encaminhamento deste assunto e ele afirma que solicitará ao João Tedeschi que verifique
se a Beatriz iniciou algum encaminhamento, e entende que o ponto é importante e que
tem base, que a cobrança do 10F não é cabível. Natália continua a apresentar o próximo
quadro, das despesas compensáveis, que são os custos de preparação do projeto,
totaliza R$ 100.700,00 até dezembro de 2011. O Comitê passa então a discutir se o valor
destinado à cobertura de custos do Funbio está restrito aos 12% e se o adiantamento feito
ao Funbio deve ser debitado. O Comitê entende que sim e que se o valor não é suficiente
o percentual é que deveria ser alterado. Fabio solicita que o valor a ser debitado o seja
metade este ano e metade no próximo em função do fluxo de caixa do Funbio. A
presidente concorda e pergunta aos demais sua posição. Os presentes manifestam
concordância, por unanimidade. Com relação ao valor das diárias para os membros do
Comitê o Funbio propôs 450 reais e já está sendo aplicado. Kathia entende que o valor
agora é adequado.

DELIBERAÇÃO 8:

Por unanimidade os membros do Comitê decidem que o valor dos custos de
preparação do projeto incorridos pelo Funbio deve ser contabilizado dentro do
percentual de 12% ao qual o Funbio tem direito sobre os valores repassados
aos projetos e que o Funbio poderá debitar metade do valor este ano e metade
em 2013, nos primeiros desembolsos feitos nesse ano.

O Ministério da Fazenda pergunta se o Comitê tem que aprovar esta apresentação como
prestação de contas, pois entende que as planilhas são demonstrativos de despesas,
muito bem feitos, mas que não são prestação de contas. Daniela explica que há auditoria
que será tratada no próximo ponto. Passa a palavra à Mônica que lembra aos presentes
que anualmente, aos 12 de agosto, é necessário que o Funbio encaminhe ao Comitê,
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para consequente submissão ao Governo dos Estados Unidos da América um relatório de
avaliação que contém um relatório de auditoria. O Funbio havia enviado seu relatório de
Auditoria relativamente ao exercício de 2011 feito para o Funbio que inclui a análise da
Conta TFCA. Mônica continua e faz referência à decisão da reunião anterior do Comitê de
que é necessária auditoria específica para a Conta TFCA. Afirma que o ponto que quer
abordar é que se o Comitê entender que é necessária auditoria específica para a Conta
TFCA referente ao exercício de 2011 há várias implicações: o prazo, pois temos que
começar todo o processo de seleção, incluindo a elaboração de TDR, definição de
escopo, etc. A Presidente pede a palavra e ressalta que o relatório de auditoria
encaminhado pelo Funbio em maio de 2011 e apreciado pelo Comitê na reunião de 17 e
18 de julho de 2012 não atende aos interesses da Conta TFCA e às especificações dos
moldes do governo americano. Mônica então explica que não houve desembolso no
período de 2011 e que, portanto, não haveria necessidade de um auditoria específica
para esse período, solicitando ao Comitê que aceite o relatório já enviado. Daniela
entende que isso não faz diferença e que a auditoria deve ser específica. Funbio solicita
que se faça as duas auditorias juntas, para que as auditorias dos exercícios de 2011 e
2012, para serem apresentadas no relatório de agosto de 2013. Alexandre Mancuso
entende que não há problema em unir as duas ou estender o período da primeira
auditoria, em especial porque não houve desembolsos para projetos no ano de 2011 e as
despesas não ultrapassam 300 mil dólares. Daniela solicita que o representante do
governo americano se pronuncie tendo em vista que há Cláusula no Acordo TFCA que
estabelece a apresentação odo relatório de avaliação anual, sendo a primeira em agosto
de 2012. Massimiliano receia que em vista de ter havido despesas compensáveis no
exercício de 2011 a apresentação da auditoria conjunta em 2013 seja um período muito
longo para o Governo dos Estados Unidos. Lawrecnce e Maximiliano ressaltam que o
Acordo Brasil EUA define que a auditoria deve ser entregue em até 12 meses a contar da
assinatura do acordo. Informamos que já enviamos. Usaid entende que sim, mas que esta
auditoria não foi específica, conforme o Comitê determinou em sua 4a RO. O Funbio
lembra que o prazo para abrir um processo de licitação e realizar a contratação e a
auditoria será relativamente longo e que se trata de auditar apenas aquelas despesas de
100 mil que foram realizadas no ano de 2011. Diante disso, Massimiliano e Lawrence se
pronunciam no sentido de aceitar que a auditoria dos anos de 2011 e 2012 sejam feitas
conjuntamente, se for feita justificativa e apresentação do relatório de auditoria do Funbio
de 2001, de relatório de gastos e extratos bancários (relatório financeiro com os extratos)
das despesas da Conta TFCA em 2011, junto com o relatório de avaliação a ser enviado
novamente, bem como a informação de que uma auditoria específica para a Conta TFCA
será realizada para o ano de 2011 em conjunto com a do ano de 2012, explicando que
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esta autorização foi dada por deliberação do Comitê do Programa nesta reuruao.
Massimiliano pergunta sobre o cronograma para a apresentação desta auditoria. Fabio
então explica que estamos realizando processo seletivo para auditoria dos próximos 3
anos do Funbio e que dentro deste processo já destacamos que deverá ser feita auditoria
específica para a Conta TFCA. A Presidente questiona se o processo seletivo prevê a
metodologia americana do yellow book e Fabio responde afirmativamente e que as
empresas que estão participando do processo seletivo são credenciadas pela
metodologia americana. Fabio afirma que a auditoria da Conta TFCA aparecerá em dois
lugares, dentro da auditoria geral do Funbio e uma específica para a Conta TFCA, feita
nos moldes do yellow book. Continua informando que o relatório de auditoria do Funbio é
enviado nos meses de maio e que o Funbio apresentará a auditoria específica da Conta
TFCA na mesma época. A Presidente se manifesta favorável à apresentação da
justificativa juntamente com o relatório de auditoria que foi apresentado, para mostrar
que houve uma auditoria que foi apresentada, mas que o Comitê não aceitou como
suficiente, e que o relatório de auditoria dos anos de 2011 e 2012 será apresentado ao
Comitê da Conta TFCA em maio de 2013. Pede aos presentes que se manifestem sobre
o discutido e todos concordam com o procedimento definido para a apresentação da
auditoria de 2011 e 2012.

DELIBERAÇÃO 9:

O Funbio submeterá um relatório de auditoria em maio do ano que vem
contendo o detalhamento da auditoria dos anos de 2011 e 2012 e, no prazo de
uma semana a contar de hoje, enviará para o Ministério do Meio Ambiente
para que este submeta ao Governo dos Estados Unidos da América, o
relatório de avaliação do acordo onde haverá justificativa do procedimento
que será adotado, juntamente com o relatório de auditoria de 2011 que foi
apresentado.

Massimiliano pede a palavra e informa que fez consulta ao secretariado do TFCA nos
EUA de onde seriam debitados os custos de auditoria já que o Acordo de Cooperação
Tecnica celebrado entre o Funbio e o Ministério do Meio Ambiente prevê que os custos
com a auditoria estão fora do valor do percentual. O secretariado entende que não há
problema de os custos de auditoria serem retirados da conta TFCA fora dos custos
administrativos, mas pede que o comitê se pronuncie sobre serem retirados dos custos
contingência. Os presentes manifestam a concordância.
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DELIBERAÇÃO 10:

Os custos com a auditoria específica da Conta TFCA podem ser retirados dos
custos de contingência.

A pedido do representante do Ministério da Fazenda altera-se o item 5 da pauta de: "
Aprovação da Prestação de Contas apresentada pelo Funbio" para "Apresentação do
demonstrativo de despesas pelo Funbio".

VII - Item 7 da pauta aprovada: Próximos Passos:

A Presidente pergunta aos presentes se tem disponibilidade e aceitam a data para a
próxima reunião do Comitê nos dias 17 e 18 de dezembro. Os presentes concordam.

DELIBERAÇÃO 11:

A 5° Reunião Ordinária do Comitê da Conta TFCA se realizará nos dias 17 e
18 de dezembro de 2012.

I. Resumo das deliberações

Item da Pauta Deliberações

item 2 - Aprovação da 1. Aprovada a redação final da Ata da 4a Reunião Ordinária
ata da 4a Reunião do Comitê da Conta TFCA.Ordinária
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Item da Pauta Deliberações
2. As 7 primeiras propostas serão apoiadas pela Chamada
03/2012 da Conta TFCA: 1) Instituto, Sociedade, População
e Natureza - ISPN- Projeto "Captação de Projetos de
Temática Ambiental" nos biomas Cerrado e Caatinga, 2)
IPE- Instituto de Pesquisas Ecológicas - Projeto
"Multiplicando saberes: capacitação das instituições
participantes do PAN MAMMAC para mobilização
financeira" no bioma Mata Atlântica, 3) Centro de
Pesquisas Ambientais do Nordeste-CEPAN- Projeto
"Fortalecendo Capacidades para mobilização de recursos
em Restauração Ecológica no Corredor de Biodiversidade
do Nordeste" no bioma Mata Atlântica, Instituto Ambiente

Item 4: aprovação do em Foco- Projeto "Capa citação para a mobilização de
resultado da recursos financeiros e desenvolvimento de projetos

Chamada 03/2012 técnicos com vista à conservação da Mata Atlântica e
Cerrado no noroeste paulista" nos biomas Mata Atlântica e
Cerrado, Instituto Socioambiental - ISA- Projeto
"Estratégias de implementação do planejamento e gestão
territorial: oportunidades e desafios para os territórios
quilombolas do Vale do Ribeira" no bioma Mata Atlântica,
Conservation International do Brasil - Projeto
Consolidando as Unidades de Conservação da Bahia" nos
três biomas e Mater Natura -Instituto de Estudos
Ambientais- Projeto "ConBio, Investindo na capacitação
como estratégia para a conservação da Mata Atlântica", no
bioma Mata Atlântica.

Item 4: aprovação do
3. As propostas da Associação Mico Leão Dourado e da

resultado da SPVS não serão apoiadas pela Chamada 03/2012 tendo
Chamada 03/2012 seis posições contrárias ao apoio e uma abstenção.

4. O projeto da REBIA então não será aprovado, pois há
Item 4: aprovação do posicionamento distinto dos representantes do Comitê

resultado da com 3 posições favoráveis ao apoio 4 contrárias.
Chamada 03/2012
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Item da Pauta Deliberações
5. Será feito o relançamento da chamada 02/2012 para os
biomas mata atlântica e caatinga, para apoio a projetos de
no máximo 24 meses de duração, com flexibilização de

.Item 3 da pauta critério de elegibilidade de redes proponentes sem

aprovada: Aprovação personalidade jurídica para gue a exigência relativa à
da Nova Edição da legitimidade da proponente perante a rede para submeter a
Chamada 02/2012 proposta seja apenas a apresentação de uma carta de

concordância do órgão colegiado máximo da rede e gue a
instituição proponente não precise fazer parte do órgão
colegiado.

Item 3 da pauta 6. É aprovado o cronograma proposto pelo Funbio para o
aprovada: Aprovação relançamento da Chamada 2/2012 e lançamento dada Nova Edição da

Chamada 4/2012 por unanimidade.Chamada 02/2012
7. É aprovada por unanimidade a proposta de redação da
Chamada 04/2012 apresentada pelo Funbio, para que os
projetos tenham duração máxima de 24 meses, seja
utilizado o mesmo critério de elegibilidade da Chamada
01/2012 incluindo, para a Chamada 04/2012, federações
sindicais, sem fins lucrativos e com finalidade ambiental

Item 6 da pauta em seus estatutos. Fica definido que as instituições que já
aprovada: sejam apoiadas pela Conta TFCA não são elegíveis para oaprovação da
minuta da apoio da Chamada 04/2012. A instituição proponente deve

Chamada 04/2012 enviar juntamente com a proposta uma declaração de que
o projeto proposto não recebe recursos de outra fonte de
financiamento para aquele projeto específico e cada
proponente está limitado à apresentação de uma proposta
apenas e apenas para uma das linhas temáticas da
Chamada 04/2012. A contrapartida será de 20%.
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Item da Pauta Deliberações
8. Por unanimidade os membros do Comitê decidem
que o valor dos custos de preparação do projeto
incorridos pelo Funbio deve ser contabilizado dentro

Item 5 da pauta do percentual de 12% ao qual o Funbio tem direito
aprovada: apresentação

de demonstrativo de sobre os valores repassados aos projetos e que o

despesas pelo Funbio Funbio poderá debitar metade do valor este ano e
metade em 2013, nos primeiros desem bolsos feitos
nesse ano.

9. O Funbio submeterá um relatório de auditoria em
maio do ano que vem contendo o detalhamento da
auditoria dos anos de 2011 e 2012 e, no prazo de uma

Item 5 da pauta aprovada: semana a contar de hoje, enviará para o Ministério do
apresentação de Meio Ambiente para que este submeta ao Governo
demonstrativo de dos Estados Unidos da América, o relatório de

despesas pelo Funbio
avaliação do acordo onde haverá justificativa do
procedimento que será adotado, juntamente com o
relatório de auditoria de 2011 que foi apresentado.

Item 5 da pauta aprovada: 10. Os custos com a auditoria específica da Conta
apresentação de TFCA podem ser retirados dos custos dedemonstrativo de
despesas pelo Funbio contingência.

Item 7 da pauta aprovada:
11. A 5° Reunião Ordinária do Comitê da Conta TFCA
se realizará nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012.Próximos Passos

11. Próximos passos I Ações previstas
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Ref. Ação Responsável Prazo
Pauta
3 Relançamento da Chamada Funbio 28/08/201202/2012
6 Lançamento da Chamada Funbio 28/08/201204/2012
3e6 Proponentes tiram dúvidas Funbio Até

04/10/2012
3e6 Apresentação de Propostas Funbio Até

11/10/2012
3e6 Reunião das Câmaras Técnicas Funbio Entre f ê e

28/11/2012

3e6 Envio de resumo dos pareceres Funbio
das Câmaras Técnicas ao 03/12/2012
Comitê

5 Envio do Relatório de Avaliação Funbio 30/08/2012ao MMA com justificativas
7 sa Reunião Ordinária do Comitê Funbio/MMA/Membros do 17 e 18 de

da Conta TFCA Comitê dez de 2012

111. Agendamento da próxima reunião

o Comitê da Conta TFCA se reunirá ordinariamente em Brasília nos dias 17 e 18 de
dezembro de 2012 para deliberar sobre as propostas a serem aprovadas para a Chamada
04/2012.

Brasília, 23 de agosto de 2012

Daniela América S árez de Oliveira
Presidente

SECRETARIA EXECUTIVA
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