
CQMITÊ DA CONTA TFCA 
Ata da 68 Reunião Extraordinária 

Data: 16 de agosto de 2013 

Duração: 
10hs -13h30 e 14h30 até 18hs 

Número total de participantes: 14 

Local: Sede do Funbio - Rua ' Voluntários da 

Pátria 286, 5° andar - Rio de Janeiro 

Número de membros titulares participantes: 6 
Número de membros suplentes: 1 
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 7 
Listagem completa de participantes: em anexo 

Presidente da reunião: Daniela America Suaréz Oliveira 

Pauta aprovada: 

1. Abertura da Reunião e anotação dos presentes; 

2. Aprovação da Ata da 6a Reunião Ordinária; 

3. Decisão sobre a continuidade do projeto da instituição Comissão Ilha Ativa (CIA), 
dependente de autorização do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN); 

4. ' Situação dos projetos em andamento - o que fazer nos casos em que forem 
encontrados problemas na sua execução; 

5. Análise e encaminhamentos (atividades e prazos para a seleção) do Termo de 
Referência para Diagnóstico , Capacitação e Fortalecimento Institucional das 
Organizações Não-Governamentais do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica que 
trabalham com os temas do TFCA; 

6. Análise da proposta do evento de' intercâmbio de informações entre os projetos do 
TFCA, a ser realizado no segundo semestre de 2013; 

7. Encaminhamento das despesas definidas para a sobra dos recursos (item IX da 

ATA'da 6a RO); 

8. Metodologia de revisão anual da gestão institucional. 

9. Outros Assuntos 

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

Após aguardar a chegada dos membros confirmados , a Presidente abre a reunião às 
10h30min, agradecendo ' a presença dos participantes e solicitando aos presentes sua 
manifestação quanto à pauta proposta. Os presentes manifestam sua concordância com a 
mesm'a. Fábio sugere a inversão da pauta para a aprovação da ata da 6a Reunião 
Ordinária, para a verificação pelo Comitê das alterações que foram inseridas pelo Funbio, 
por solicitação de Thiago Cavalcanti. Os presentes concordam e este item da pauta é 
adiado para as 11 h. A Presidente então solicita às duas novas integrantes do Comitê da 
Conta TFCA, Suelma Rosa e Marcela Mostaert, que se apresentem aos demais. Suelma 
Rosa é representante indicada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica , pertencente à TNC do Brasil , organização não governamental ambiental, 
científica, acadêmica, voltada para o desenvolvimento de comünidades locais ou para o 
manejo florestal, e Marcella Mostaert é representante das instituições não governamentais 
do Conselho Nacional de Biodiversidade - CONABIO, de uma organização ambiental não 
governamental brasileira, membro da Associação Pernambucana de Defesa da .Natureza 
- ASPAN. Suei ma está na TNC há pouco mais de quatro meses e vem de organizações 
internacionais. O último trabalho foi na ONU em Nova Iorque, voltada para os trabalhos da 
Rio+20. Conhece o TFCA por meio dos tra.balhos deste programa em outros países. 
Marcela é graduada em biologia e mestre em ciência política , e está na ASPAN há 
aproximadamente dois anos. 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) Gov~rno dos Estados Unidos da América, Làwrence Hardy, (USAID) 2) 
Ministério da Fazenda do Brasil- João Luiz Tedeschi; 3) tvlinistério do Meio Ambiente do 
Brasil - Daniela America' Suárez de Oliveira 4) Organização não governamental 
ambiental , científica, acadêmica voltada para o desenvolvimento de comunidades locais 
ou de florestas indicada pelo Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 
- Suei ma 'Rosa, 5) Conselho Nacional da Biodiversidade - CONAf;310 - Organização não 
governamental ambientalista brasileira - Marcella Mostaert', 6) Conselho Nacional de 
Florestas CONAFLOR Organização não-governamental brasileira para 
desenvolvimento de comunidades locais - Contag - Elizário Noé Toledo; 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 de Florestas - Organização não governamental 
de florestas . Estiveram também presentes como observadores: Alexandre Mancuso -
USAID~ João Arthur Seyffarth - MMA e, ainda, Fábio Leite, Natália Prado Lopes Paz, 
Flávia Neviani, Filipe Mosqueira, Maria Rita Olyntho Machado e Mateus Almeida - Funbio. 



11. Item 3 da pauta aprovada: Decisão sobre a continuidade do projeto da 
instituição Comissão Ilha Ativa (C IA), dependente de autorização do Instituto de 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

\ 

A Presidente passa ao item 3 da pauta e solicita que Natália faça a apresentação deste 
item ao Comitê. Natália expõe que o projeto proposto pela instituição CIA, selecionado no 
Edital 4 e intitulado "Fortalecimento das Comunidades Tradicionais da Ilha Grande de 
Santa Isabel (PI) para Conservação e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais" , é o 
único projeto que ainda não tem contrato celebrado. Isso se deve ao fato de existir 
pendência em relação a apresentação de documento. A Câmara Técnica que analisou a 
proposta de projeto entendeu que seriam necessárias autorizações junto ao CGEN e ao 
IPHAN. A instituição fez as consultas aos órgãos e, assim, o CGEN se manifestou pela 
ausênci~ de necessidade de autorização para acesso aos recursos genéticos, em função 
do tipo de atividades propostas no ·projeto. No entanto, ,o IPHAN entendeu ser necessária 
a autorização para acesso aos conhecimentos tradicionais. O processo para obtenção 
dessa autorização pela CIA tem sido longo e o IPHAN tem exigido, reiteradamente, 
apresentação de novos documentos. Diante disso, a autorização ainda não foi concedida. 
Natália distribuiu ao Comitê resumo do projeto e carta da instituição explicando a 
situação. A instituição propõe iniciar o projeto antes de obtida a autorização, considerando 
que . esta será necessária apenas para o Objetivo Específico 3, previsto para ser 
executado somente em janeiro de 2015. Neste período a instituição prosseguiria com o 
processo de solicitação de autorização para o acesso aos conhecimentos tradicionais. 
Fãbio levanta a hipótese de que a instituição não obtenha a autorização e pergunta qual a 
consequência disso para o projeto. Natália responde. que este objetivo esp,ecífico não 
seria atingido. Filipe lembra que haveria alteração de valoF. Mancuso afirma que é 
necessário pensar neste projeto com a devida atenção, por ser no bioma caatinga e no 
estado do Piauí. Filipe àcrescenta que também atinge o bioma máta atlântica. Natália 
lembra que este é um dos dois únicos projetos da linha temát~ca de projetos comunitários, 
considerando todos os editais lançados pelo TFCA. Suelma Rosa pergunta qual é o 
questionamento do IPHAN. Natália explica que não sabe os detalhes de quais sejam os 
documentos exigidos, mas acredita que sejam detalhes mais burocráticos. Afirma que 
solicitará à instituição CIA. Marcela afirma que, pelas atividades do projeto, não deve ser 
nada complicado. Acrescenta, ainda, que esta atividade específica, pendente de 
recebimento da autorização, não implica em nenhuma agressão ~ qualquer política 
pública . Natália informa que a atividade pendente abrange pesquisa de informações do 
que é pescado, e o que precisa de autorização, especificamente, é a atividade que visa 
saber o uso que é feito do recurso natural. Diante das reflexões sobre a importância do 
apoio a este projeto, Daniela pergunta se a ideia é contratar o valor total do projeto pu se 
é contratar sem o valor desta atividade. Fábio explica que seria pelo total, mas que os 
recursos relativos à atividade sejam condicionados ao recebimento da autorização. O 
valor total é de aproximadamente 409 mil reais, com contrapartida de aproximadamente 
114 mil reais, e o valor correspondente à atividade é de quase 56 mil e quinhentos reais. 
Seyffarth sug'ere fazer um contrato com esta condicionante e, no caso de a autorização 
não' ser obtida, que sejam deduzidos os recursos equivalentes a esta atividade e seu 



retorno para a Conta TFCA. A Presidente pede aos pr~sentes que se manifestem acerca 
da celebração do contrato em questão. Os presentes se manifestam pela celebração com 
a condicionante sugerida. 

DELIBERAÇÃO 1: 

Contratar o projeto "Fortalecimento das Comunidades Tradicionais da Ilha 
Grande de Santa Isabel (PI) para C'onservação e Manejo Sustentável dos 

Recursos Naturais" proposto pela Comissão Ilha Ativa (CIA), com a condição 

de que seja apresentada a autorização para o acesso aos conhecimentos 
tradicionais solicitada pelo IPHAN. Caso não obtida a autorização, o objetivo 3 

será excluído do projeto, bem como o valor correspondente para a realização 
da atividade. O contrato será feito com o valor total do projeto, sendo a 
apresentação da autorização condição parà que os recursos necessários para 
a realização da atividade 3 sejam repassados ao projeto. 

111. Item 4 da pauta aprovada: Situação dos projetos em andamento - o que fazer 
nos casos em que forem encontrados problemas na sua execução 

Natália afirma que o Funbio tem encontrado pequenos problemas em alguns projetos 

selecionados. Apresenta mapa de distribuição das ações e de suas sedes. Filipe ressalta 

que nem sempre a sede das instituições corresponde ao local de realização dos projetos. 

Apresenta o mapa de distribuição dos projetos dos editais. Natália afirma que, do total de 

46 projetos do Edital 1, já foram monitorados 36 e que, em outubro, eles pretendem ter 

finalizado o primeiro ciclo de monitoramento. Natália acrescenta que, após a conclusão 

deste primeiro ciclo, eles irão iniciar o monitoramento dos Editais 2 e 3. Filipe informa que 

os projetos dos Editais 2 e 3 estão começando a prestar contas agora. Natália pergunta 

que tipo de problema referente aos projetos selecion.ados deve ser levado ao Comitê. 

Natália expõe dois exemplos de problemas referentes a dois projetos selecio,nados que o. 

Funbio considerou mais graves. Fabio pergunta que tipo de detalhes o Comitê quer ter 

informação. Natália informa que os dois projetos estão atrasados e que ambos já pediram 

prorrogação. Os atrasos podem ser normais por vários ~otivos . Mas estes dois são mais 

graves. As' instituições, os projetos e os problemas são os seguintes: Amanhágua -

Projeto de recuperação de áreas degradadas com Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA) no entorno do Parque Estadual da Serra.do Papagaio. Inicialmente trabalhava com 

19 propriedades numa área de aproximadamente 75 mil hectares. O Funbio recebeu a 

informação de que 5 áreas estariam saindo do projeto, sendo que 2 dessas áreas eram 

de prc;>priedade da prefeitura, que desmatou a área, sem avisar ao projeto, para fazer um 

campo de futebol. A própria instituição tirou essas áreas do projeto. Em relação às outras 
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3 áreas, os proprietários pediram que fossem retiradas do projeto pois eles não estavam 

recebendo o valor referente ao PSA. Assim, a instituição retirou essas 5 áreas do projeto, 

mas outras áreas próximas foram incluídas em substituição, o que até ampliou um pouco 

a área inicial do projeto. Mas desde então tem havido novos problemas. Natália ressalta 

que as duas áreas oferecidas em substituição 'são de propriedade da coordenadora do 

projeto. Natália faz uma ressalva dizendo que este projeto apresentou inicialmente um 

grande valor de contrapartida, mas informaram que a TNC havia interrompido o apoio à 

instituição e que isso inviabilizaria o PSA dos proprietários contemplados no projeto. A 

instituição apresentou a solução de integrar essas áreas no programa Bolsa Verde do 

Governo de Minas. Porém , a saídq daqueles proprietários também se deu pelo atraso na 

abertura do programa Bolsa Verde. Não há garantia que o Bolsa Verde seja aberto, mas é 

provável, já que não foi aberto no ano anterior. Este projeto apresentou a primeira 

prestação de contas que não foi aprovada pelo Funbio, pois não houve a comprovação da 

contrapartida de 500 mil reais prevista para o primeiro semestre. Neste meio tempo o 

Funbio recebeu a notícia de que esta contrapartida era atribuída à contribuição da TNC 

desde 2006, em período anterior à existência do projeto. Natália, então, informa que o 

Funbio agendou uma visita de monitoramento. Porém, quando a Daniela Leite 

(representante do Funbio que já estava no loéal onde seria o monitoramento devido a 

outros trabalhos na região) chegou para ' monitorar, a instituição desmarcou a visita. 

Natália ressalta que são muitos problemas sequenciais com a.instituição Amanhágua. A 

instituição alegou que a TNC não queria apresentar. o comprovante da contrapartida e 

apresentou outra proposta de contrapartida , aumentando o valor de inSumos já previstos, 

como, por exemplo, triplicar o valor do aluguel da sede. Daniela Oliveira pergunta sobre 

possíveis penalizações previstas no Contrato assinado com a instituição Amanhágua. 

Fábio explica que o Funbio pode suspender o próximo desembolso e até cancelar o 

projeto. Filipe diz que o primeiro e único desembolso foi no valor de R$ 39.240,30, e 

complementa afirmando que esse valor é pequeno se comparado com outros projetos, 

que geralmente requerem um valor alto no primeiro desembolso. Respondendo à 

pergunta da Daniela, Flávia explica que as penalizações previstas no Contrato são a 

glosa e perdas e danos. Flávia explica que seria necessária uma deliberação para entrar 

com uma ação, caso o Funbio cobre da instituição e não receba o valor devido, e ressalta 

que é importante uma análise dos custos para entrar com um processo contra a 

Amanhágua. Filipe diz que o valor do desembolso em relação às atividades foi 

comprovado, apenas a contrapartida é que não foi. Suelma explica que existem duas 

situações com a Amanhágua: uma é o comportamento da instituição e as dificuldades de 

sua prestação de informações, e a outra é o problema da contrapartida. Fábio pede que o 

Comitê avalie a situação e entende que o projeto foi escrito de uma maneira direcionada 

para as regras do edital , sem real conexão com a situação local. Mancuso sugere que se 

faça uma análise do histórico das instituições, levantando baf)deiras amarelas e 

vermelhas e, assim, tentando evitar problemas. Fábio afirma que o Funbio exige certidões 



negativas de débito e outros documentos para conhecer melhor o histórico das 

instituições. Fábio, porérry, explica que a característica do problema com a Amanhágua é 

outro, que a análise sugerida pelo Mancuso não ajudaria muito. O que aconteceu com 

essa instituição foi algo imprevisível, acarretando quebra de confiança. Natália pergunta o 

que o Comitê decide em relação à Amanhàgua. Informa que o Funbio já planeja fazer a 

primeira visita de monitoramento. Flávia sugere escrever carta formal à Amanhágua caso 

sejam confirmados problemas na prestação de contas. O Comitê concorda com a visita de 

monitoramento, bem como com o envio de carta solicitando devolução do desembolso e 

cancelando o projeto caso se confirmem os problemas apresentados' pelo Funbio. 

DELIBERAÇÃO 2: 

Com relação à Amanhágua, O Funbio fará visita de monitoramento e, caso 

confirmados os problemas, cancelar o projeto e solicitar a devolução dos 

recursos, por meio do envio de carta. 

Natália passa a apresentar o problema com a instituição Fundação Eliseu Alves. Natália 

explica que depois de muitas tentativas de contato para que fossem apresentadas as 

prestações de contas, o Funbio se deparou com outro problema: ao tentar contato com o 

coordenador para marcar o monitoramento, viu que o telefone era da Embrapa, e ainda 

recebeu a informação de que a Fundação Eliseu Alves não existia mais. Natália informa 

que uma pessoa do financeiro da instituição ligou solicitando o cancelamento da viagem 

de monitoramento, pois a diretoria havia sido dissolvida. Não haveria ninguém para 

receber a equipe e para levar o Funbio a ·campo. Por outro lado, o coordenador afir'mava 

que o projeto seguia normalmente. Suelma diz que conhece a Fundação Eliseu Alves e 

afirma que existem contratações de funcionários da Embrapa por intermédio dessa 

instituição. Suelma levanta a hipótese de que o problema com a Fundação Eliseu Alves 

se deve à possibnidade de o coordenador ser funcionário da Embrapa, e que realmente a 

Fundação esteja sendo dissolvida para que uma nova associação seja criada. 

Novamente, Flávia sugere escrever carta à Fundação para verificar a situação e pedir 

informação sobre a instituição. Caso a instituição esteja mesmo sendo dissolvida, que ela 

apresente uma sucessora para seus direitos e obrigações. Natália e Filipe informam que a 

visita de monitoramento está marcada para os dias 20 e 21 de agosto de 2013. Fábio 

pergunta ao Co.mitê se o Funbio deveria ter apresentado os problemas da Amanhágua e 

Fundação Eliseu Alves no momento da reunião mesmo, ou se deveria ter informado 

antes. Em geral, qual o momento correto de apresentar os problemas para o Comitê? 

Seyffarth entende, considerando que o Comitê não pode se reunir a qualquer momento, 

que em relação a problemas que se subsumem expressamente a cláusulas contratuais o 

Funbio pode tomar as decisões, mas em relação a problemas mais graves e que não se 

encaixam facilmente a cláusulas contratuais esses devem ser questionados ao Comitê: 
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Mancuso entende que os problemas mais graves devem ser trazidos ao Comitê, e 

acrescenta que deve ser viabilizada a sugestão de formalizar o próblema com a Fundação 

Eliseu Alves por carta. Seyffarth diz, ainda, que o Comitê pode discutir procedimentos e 

que a cada reunião pode discutir os problemas mais graves. No entanto, caso um dado 

problema n'ão possa esperar até a data de uma reunião, que os questionamentos sejam 

feitos por e-mail ao Comitê. 

DEliBERAÇÃO 3: 

A cada reunião o Funbio deve apresentar eventuais problemas mais graves 

identificados quando das visitas de monitoramento ou de prestação de contas 

dos projetos apoiados. Caso não seja possível esperar ·a a realização da 

próxima reunião do Comitê da Conta TFCA, os problemas deverão ser 

discutidos com o Comitê por meio de e-mai!o 

DELIBERAÇÃO 4: 

Fazer consulta formal à Fundação Eliseu Alves sobre os problemas 

levantados, de que maneira esses problemas afetariam o projeto, e qual a 
solução que a instituição propõe para que 'b projeto prossiga. 

IV. Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da Ata da sa Reunião Ordinária 

o Comitê passa a analisar a Ata da 6a Reunião Ordinária. Thiago sugere qu~ quando a 

pauta . aprovada for diferente da proposta, que ela seja impressa e distribuída aos 

membros do Comitê, mesmo que seja durante a reúnião. Natália explica que a ordem da 

pauta aprovada para a 6a Reunião Ordinária teve que ser modificada devido à chegada , 

dos auditores externos. Thiago explíca as alterações sugeridas por ele. Flávia pergunta ao 

Comitê se prefere que a Ata seja feita da forma como tem sido, seguindo a ordem dos 

debates durante as reúniões e reg istrando como de fato a reunião acontece, ou prefere 

que seja feita como um resumo dos temas e decisões, ·seguindo sempre a ordem da 

pauta aprovada. Thiago responde que prefere da forma como tem sido, reg istrando não 

como apenas um resumo, mas sugere que quando ocorrer mudança de pauta e inclusão 

de temas, que isso seja evidenciado de forma mais clara na Ata. Em relação à auditoria 

de projetos, Thiago pergunta que tipo de auditoria seria feita, e sugere que isso s~ja mais 

bem explicado na Ata. ,Seyffarth lembra que o termo "pré-auditoria" foi acordado para ser 

utilizado. Thiago pergunta qual seria o uso prático de uma pré-auditoria. Mancuso eXiplica 

que as irregularidades levantadas numa pré-auditoria (ou verificação de conformidade) 

não aparecem, caso a . instituição auditada se regularize, no relatório final da auditoria 



posterior. Após as devidas modificações na Ata da 6a RO, a mesma será apresentada 

novamente na parte da tarde para que seja avaliada e aprovada. 

V. Item 6 da pauta aprovada: Análise da proposta do evento de intercâmbio de 
·informações entre os projetos do TFCA, a ser realizado no segundo semestre de 
2013 

Para a definição da localização do evento, Natália explica que o Funbio levou em conta os 

seguintes fatores : disponibilidade para o evento acontecer no final de outubro de 2013, 

acesso fácil ao aeroporto, custo das passagens aéreas, falta de necessidade de utilização 

de tr'ansp.orte para movimentação durante o evento, e preço global. O Funbio definiu 5 

possíveis localidades: Curitiba, Florianópolis, Natal, Fortaleza e Campinas. O Comitê 

pergunta por que não incluíram Rio de Janeiro e Brasília nessa lista. Natáli~ explica que 

foi por causa dos preços muito altos. Ademais, seria mais caro realizar o evento em 

Brasília, embora as rotas aéreas passem por lá. Natália ressalta que a proposta é 

concentrar o evento em um . lugar só,. sem necessidade de deslocamento . entre a 

hospedagem e o evento, para facilitar a interação entre os participantes e otimizar o 

tempo. O valor inclui passagens, diárias, coffe-break, café-da-manhã, almoço e jantar e, 

para o evento, salão grande para 200 pessoas e mais sete salas me,nores para dividir o 

grupo. O Funbio apresenta as cotações para ' o evento, nas diversas localidades em 

diferentes hotéis, conforme material previamente enviado aos membros do Comitê. O 

Funbio precisa da deliberação do Comitê quanto à localidade e o hotel para que possa 

fechar e já reservar passagens. O custo de Florianópolis é um pouco mais alto do que o 

de Curitiba, mas não tanto. Seyffarth também lembra que há aspectos logísticos de 

contratação de palestrantes e moderador e que o tempo é curto até o final de outubro. 

Filipe reforça que por isso é importante que a deliberação do Comitê quanto ao evento 

seja hoje, para que o Fu.nbio tenha tempo . de organizar a logística. A proposta da 

programação do evento é apresentada. Os participantes chegariam ao local no domingo 

(27/10) e na segunda (28/10) de manhã haveria abertura do evento e palestras sobre 

alguns dos temas do TFCA. SeYffarth propõe que 'sejam feitas 3 palestras de 45 minutos 

orientadoras para os grupos de trabalho, com tempo para perguntas. Os temas seriam: 

conservação geral em nível de paisagem, e de esp~cie, uso sustentável (toda parte de 

manejo e SAF) e fortalecimento institucional (captação de recursos e capacitação) . É 

preciso. identificar e convidar pal~strantes especializados nestes temas. À tarde os sete 

grupos se dividiriam em diferentes salas. O Funbio propõe alguns agrupamentos por , 
temas tendo como critério o número de projetos apoiados pelo TFCA para cada., tema. 

Suelma sugere que ao final de cada dia tenha um agrupamento geral para a discussão de 

·todos os participantes sobre os temas de cada grupo. Fábio explica que a ideia é ql:le 

cada grupo tenha um facilitador. Seria interessante que se estabelecesse um modelo e 



informar ao facilitador o objetivo de cada grupo. Natália diz que o Funbio pensou em criar 

um modelo para que cada grupo faça uma apresentação pequena. Assim, cada grupo 

poderia abordar aspectos importantes especificados no modelo. Na te(ça-feira (29/10), a 

divisão não seria por temas, mas por região. Fábio pergunta se o Comitê acha 

interessante esta divisão. Suelma diz que isso pode gerar informações para ações 

conjuntas, mas ressalta que pode ser ineficiente, direcionando para uma _chuva de 

reclamações em relação aos órgãos governamentais. Assim , Suelma considera mais 

interessante aprofundar por temas. Toledo entende que seria interessante trazer algumas 

pessoas que são alvos, "beneficiárias" dos projetos, para saber qual a percepção delas 

em relação aos projetos. Toledo diz que, geralmente, as intervenções no meio rural são 

intermitentes. Toledo sugere levantar um debate sobre como as pessoas ~nxergam essas 

intervenções ' em suas vidas. Marcela sugere que essa sugestão seria melhor para um 

outro eventQ. Thiago entende que isso poderia entrar na avaliação de impacto do 

programa TFCA. Daniela concorda e afirma que esta sugestão do Toledo não era o 

objetivo deste evento e que isso o encareceria muito, pois teria que dar oportunidade para 

todas as pessoas alvos dos projetos. Porém, Daniela sugere que em outro momento, sim, 

outro evento ou trabalho poderia ser feito para focar nesta ideia. Natália informa que uma 

forma alternativa de dividir os grupos seria por biomas, mas a grande maioria de projetos 

seria concentrada na mata atlântica. Seyffarth retorna á ide ia de Toledo para dizer que a 

sugestão dele de ter a avaliação de beneficiários pode ser feita através de representantes 

de redes que exercem este papel. Isso seria útil até para orientar os projetos que ainda 

têm um período de tempo significativo para execução. Filipe pergunta até que ponto isso 

refletiria a opinião dos beneficiários. Fábio entende que ser totalmente representativo não 

dá, devido ao custo, mas que úm equilíbrio ~eve ser alcançado. Marcela sugere que o 

incentivo à reflexão quanto à percepção das pessoas afetadas/beneficiadas pelos projetos 

seja feito nas palestras do evento, e que um questionamento aos beneficiários locais seja 

feito na avaliação de impacto. Toledo cita o objeto de estudo de mestrado dele sobre 

política pública, o Pronaf, em que a opinião de agricultores era bem divergente da 

percepção pública em geral. Assim, Toledo sugere uma discussão de problemas e de 

políticas públicas. Em relação à divisão dos participantes do evento por região e devido às 

posições contrárias a essa ideia, Fábio cOI1c1ui que isso não será feito . Mancuso sugere 

que seja trabalhada, em algum momento nas práticas do evento, a sustentabilidade dos 

resultados alcançados pelos projetos. O Funbio insere essa ideia na proposta do evento. 

Marcela sugere que para concretizar a ideia dO .Toledo, o Funbio poderia cri'ar fóruns por 

região para levar questões para os projetos e fazer isso chegar às instituições. Fábio 

afirma que para este evento de outubro o Funbio não considerou essa hipótese. Daniela 

complementa dizendo que aideia apresentada pelo Toledo poderia ser praticada em 

outro ' evento, já que o de outubro não foi criado para esse fim . Poderia sef, segundo 

Daniela , um terceiro evento com um dia apenas, mais barato e mais direcionado. Fábio 

afirma que essa questão é importante e poderia ser levada para a pauta de uma próxima 
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reunião. Daniela pergunta o que ainda é preciso definir para o evento de outubro. O 

Comitê diz que falta definir data e local. Daniela pergunta se alguém tem problema com O' 

período de 27 e 30 de outubro. Lawrence informa que não poderá .comparecer, mas que 
. I 

sua suplente participará. Tedeschi informa que ele não está disponível para esta data e 

pergunta como o Funbio chegou a esta data de proposição ao Comitê. O Funbio informa 

que é por ser a última semana de. outubro, ~ que facilita a organização logística e também 

a disponibilidade de hotéis. Fábio pondera que poderia ser em outra data, mas que esta 

foi definida pelo fato de o Comitê ter decidido fazer o evento no segundo semestre e 

quanto mais no final do ano mais difícil a agenda dos participantes e maiores os custos. 

fábio informa que, na semana já sugerida, o melhor lugar para fazer é em Florianópolis. 

Seyffarth sugere que a definição de local e data, bem como a colaboração do Comitê para 

a definição de nomes poderiam ser feitas posteriormente. O Funbio já tem alguns nomes 

para propor, mas são poucos. Daniela lembra que o importante hoje é definir data e loc~1. 

Mancuso lembra que o Comitê já tem definida a reunião do dia 13 de novembro em 

Brasília. Assim, Mancuso sugere que o evento seja em novembro para coincidir com a 7a 

Reunião Ordinária do Comitê. Daniela também sugere deslocar a data do evento, para os 

dias entre 9 e 13 de novembro. No entanto, Natália propõe a manutenção da data já 

marcada para dar tempo de fazer a avaliação. Ademais, Natália e Filipe explicam que 

todos os quesitos requeridos só convergiram na data já definida, de 27/10 a 30/10. Diante 

das dificuldades, Mancuso desiste da proposta. Assim, Daniela pergunta quanto à 
definição da data do evento. O Comitê decide que o evento será realizado na data 

. proposta pelo Funbio e em Florianópolis, por seis votos favoráveis , com a abstenção do 

representante do Ministério da Fazenda, João Tedeschi. 

DELIBERAÇÃO 5: 

O evento para troca de informaç'ões sobre os projetos será realizado entre os 
dias 27 de 30 de outubro de 2013, em Florianópolis, se. 

Fica combinado entre os presentes que o Funbio enviará ao MMA,' para análise, os 

nomes de palestrantes que listou e também aos membros do Comitê para que esse faça 

outras indicações. Fica acordado que o Comitê enviará outras indicações de palestrantes 

em uma semana a partir do recebimento da lista. Daniela sugere, desde já, o nome de 

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza para o tema "recuperação de áreas degradadas". 
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VI. Item 5 da pauta aprovada: Análise e encaminhamentos (atividades e prazos 
para a seleção) do Termo de Referência para Diagnóstico, Capacitação e 
Fortalecimento Institucional das Organizações Não-Governamentais do Cerrado, 
Caatinga e Mata Atlântica que trabalham com os temas do TFCA 

O' Funbio apresenta uma proposta de TDR para a contratação de diagnóstico com 

previsão de custo de 75 mil reais. Porém, Fábio entende que esta contratação de 

diagnóstico chegará ao mesmo resultado que, a disponibilização de formulário on-lioe pelo 

Funbio. O Funbio iria disponibilizar um formulário on-line para as próprias instituições 

responderem diversos questionamentos relacionados aos seus perfis e gargalos. Toledo 

reflete sobre este valor e sugere transformar parte desses recursos em duas ações: uma 

seria fazer oficinas para elaboração de projeto, e a outra seria a pesquisa dos 

beneficiários ao invés de pesquisa das instituições. Daniela lembra que quando foram 

recebidas menos propostas do que se esperava nos editais, a intenção deste TDR era 

fazer o levantamento de que tipo de suporte poderia ser dado às instituições do cerrado e 
I 

caatinga para melhorarem seus desempenhos. Daniela ressalta que existe a necessidade 

de levantamento das fraquezas para que seja ~Iaborado curso de capacitação. O Comitê 

ainda avaliou que há instituições na Mata Atlântica que também precisam de melhorias. O 

Comitê havia determinado o valor de 490 mil reais para capacitação das instituições e que 

poderia disponibilizar até 15% deste valor para realizar o diagnóstico". O que o Fábio 

apresenta como alternativa é deixar de lado a primeira contratação para que o diagnóstico 

seja obtido apen~s por intermédio de formulário on-line. Fábio ressalta que o formulário já 

está pronto, só falta o fechamento do texto pelo setor de comunicação do Funbio. Filipe 

explica as etapas que estão inseridas no trabalho de diagnóstico e capacitaç~o : (1) 

Levantamento básico das instituições, que Fábio sug~re que seja feito pelo formulário e 

não pela consultoria, pois acredita que grande parte do valor da consultoria seria 

direcionada a este produto; (2) Pesquisa aprofundada da~ informações em 15% do 

universo levantado. Fábio acredita que este percentual corresponda a cerca de 200 

instituições; e (3) Análise do perfil das instituições e proposta de capacitação. Fábio 

apresenta ao Comitê o modelo do formulário para a realização do levantamento de 

informações. Mancuso pergunta sobre a parte do formulário referente ao tema 

"sustentabilidade financeira". Mancuso entende que a opção "não temos problemas 

financeiros" não seria pertinente e englobaria a opção "não dependemos de projeto". 

Fábio explica que o que se pretende identificar é se a ·instituição está sempre dependendo 

de projetos. Fábio afirma que a divulgação das informações será feita de modo agregado, 

uma compilação das respostas individuais. Seyffarth aceita a sugestão do Fábio e . \ 

entende que se pode fazer apenas um TDR para capacitação que inclua a análise dos 

resultados dos formulários consolidados pelo Funbio. Suelma entende que esta é uma . . 
boa estratégia e economiza recursos para serem destinados à capacitação. Mas Thiago 

questiona sobre a veracidade das respostas, da procedência do preenchimento e 



pergunta se esse formulário irá realmente gerar informações q~alificadas para a 

capacitação. Fábio informa que por isso que o CNPJ tem que ser informado. Fábio 

gostaria de mostrar o resultado dos formulários já no evento em outubro. Acredita que 

para existir alguma relevância é necessário que se tenha no mínimo 200 respostas. O 

TOR para capacitação será então apr~sentado na próxima reunião. Thiago pergunta se o 

apoio financeiro para .a realização deste tipo de contratação (consultoria para 
. '. 

capacitação) está amparado pelas normas do acordo TFCA; se o TFCA pode'ria apoiar 

capacitação de-instituições. O artigo IX do Acordo TFCA prevê a celebração de acordos 

de doação, mas determina as atividades elegíveis para o financiamento da capacitação. 

Daniela argumenta que a finalidade de fortalecer as instituições está prevista. Caberia ao 

Comitê, então, decidir a estratégia para se alcançar este Objetivo. O Comitê analisa o 

Acordo TFCA e o Plano Estratégico de Longo Prazo (PELP) , e discute a possibilidade ou 

não de contratação de serviços com recursos da . Conta TFCA. Thiago, Lawrence e 

Mancuso debatem sobre o alcance da palavra "grants" estipulada no Artigo IX do Acordo 

TFCA. Lawrence entende que essa palavra tem um alcance mais amplo que não apenas 

o ap.oio a pcojetos selecionados por meio de editais. Thiago observa que a interpretação 

que entende ser correta é aquela que se restringe às palavras do Acordo TFCA nos 

Artigos VI, parágrafo 3°, e IX, ou seja, a palavra "doação" se limita a doações para 

projetos, não contemplando outras formas de pagamento. Os demais membros do Comitê 

entendem que a interpretação adequada para o Acordo TFCA é a do alcance dos seus 

objetivos. Assim, o Comitê, com exceçãô do Thiago, entende que pode ser contratada a 

consultoria , via processo de seleção, de acordo com o Manual Operacional da Conta 

TFCA. Thiago solicita que seu posicionamento fique registrado na Ata . O TOR para 

capacitação será elaborado pelo Funbio e enviado ao Comitê por meio do MMA até 15 

dias antes da 7a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2013. O 

Gomitê deverá decidir sobre o TOR até 6 dia dessa Reunião. 

DELIBERAÇÃO 6: 

O Comitê revoga a deliberação da 6a Reunião Ordinárià quanto à contratação 

de serviços de consultoria para elaboração de diagnóstico sobre 

necessidades de capacitação das instituições e decide que este diagnóstico 

será feito utilizando-se das respostas obtidas por meio de pesquisa on-line 

que será conduzida pelo Funbio, via rede mundial de computadores. 

DELIBERAÇÃO 7: 

o -Comitê decide, por maiOria, que será feita a contratação de serviços de 
I 

consultoria para realizar a análise dos resultados obtidos por meio da pesquisa 
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on-Iine conduzida pelo Funbi? e elaboração de proposta de conteúdo e 
metodologia de capacitação para as instituicões. 

VII. Item 7 da pau~ aprovada: Encaminhamento das despesas defínidas para a 
sobra dos recursos (item IX da Ata da sa RO) 

o Comitê avalia a tabela da divisão relativa á aplicação do saldo de recursos; Toledo 

observa que . o levantamento e a avaliação da percepção dos beneficiários doS projetos 

deveriam ser inseridos no estudo de impacto do TFCA. Daniela concQrda com a ideia de 

incluir essa questão no valor do estudo de impacto. Fábio apresenta a sugestão de o 

Funbio começar a fazer avaliações de impacto nos monitoramentos. No entanto, Toledo 

ressalta que é bastante complexo fazer uma análise desse tipo. Ademais, Suelma ressaltá 

que podem existir beneficiários que são indicados pelas próprias instituições. Em relação 

à extensão d,e projetos, os presentes discutem para quais editais isso é viáv~1. Concluem 

que, para o Edital 4, não haverá tempo. Filipe sugere que as informações colhidas no 

evento sejam utilizadas em outras ações, em atividades não previstas no quadro 

mostrado. Daniela diz que isso será natural como resultado do evento, mas entende que 

este ainda não é o momento de discutir isso, é preciso primeiro que os projetos 

apresentem os resultados de suas execuções. Este assunto retornará oportunamente. Os 

presentes passam a debater sobre auditoria nos projetos. Natália diz que foi aventada na 

última reunião a po:ssibilidade de se fazer auditoria das instituições executoras dos 
projetos. O Funbio consultou a empresa Mazars, que auditou o Funbio em 2012, sobre o 

valor para estas auditorias in loco. A Mazars informou que o custo médio seria de 25 a 30 

mil reais por projeto. A auditoria não seria feita em tÇ)das as instituições apoiadas, mas em 

aproximadamente 10% dos projetos. Mancuso entende que é preciso definir uma linha de 

corte: seja o valor do apoio, o bioma; a linha temática etc. Por exemplo, na U~AI D , quem 

recebe mais de 300 mil dólares é auditado e nos outros projetos com valores abaixo 

desse limite a auditoria é opcional. Fábio informa que não há nenhum projeto com apoio 
/ 

neste valor pela Conta TFCA. Suelma sugere que as auditorias sejam feitas pela amostra 

dos probiemas que são percebidos nas prestações de contas. Fábio ressalta que é 

necessário ter um critério objetivo e reforça que o critério sela o da prestação de contas: 

as instituições que apresentarem problemas nas prestações podem ser selecionadas para 

auditoria. Thiago lembra aos presentes que foi discutida na última reunião a elaboração 

de uma política de auditoria. Mancuso .diz que Natália participou da reunião do TFCA e 

que sempre há sessões em que se fala dos controles financeiros , é importante que o 
- . 

Funbio divulgue que tem política financeira e política de auditoria. Daniela pergunta sobre 

a necessi?ade de se fazer auditoria da Amanhágua. Mancuso entende que certamente 

serão encontratadas irregularidades e isso servirá de embasamento para pedido de 

devolução ou então direcionar a organização para uma lista de proponente de "alto-risco"·. 
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Thiago reforça a importância da política de auditoria para que as decisões não sejam 

tomadas no casuísmo, e ressalta que o Relatório de Avaliação de 24 de agosto de 2012-

item C.3.2 - determina que esta política seja elaborada e adotada. A proposta de política 

de auditoria será apresentada pelo Funbio na próxima reunião do Comitê, em 13 de 

novembro. Em relação à auditoria externa, Daniela entende que deve ser feita auditoria 

da Amanhágua. O Comitê concorda com essa auditoria. - . 

DELIBERAÇÃO 8: 

Fica autorizada a contr.atação de auditoria externa para avaliação do projeto 

executado pela Amanhágua. 

VIII. Item 8 da pauta aprovada: MetodQlogia de revisão anual da gestão 
institucional 

Em relação à proposta de formulário de avaliação da gestão institucional da Conta TFCA 

(item B.3.3 do Relatório de Avaliação) , o Funbio elaborou um formulário . O Comitê, o 

MMA e o Funbio fariam uma auto-avaliação. Daniela sugere inserir uma coluna "não se 

aplica" no formulário , que contém as obrigações dos parceiros definidas no Acordo TFCA, 

ACT Funbio e MMA, e Regimento Interno. Daniela sugere também inserir colunas de 

avaliação anual e de observações. Thiago sugere que a coluna "não se apl ica" deve 

indicar a necessidade de justificativa para a não aplicabilidade. Daniela sugere que, após 

a inserção da coluna "não se aplica", o formulário seja encaminhado pelo Funbio ao 

Comitê. Após essa inserção, o Comitê devolverá o formulário preenchido. 

IX. Item 9 da pauta aprovada: Outros Assuntos 

Mancuso lembra os presentes da necessidade de publicar portarias com os dois novos 
integrantes do Comitê, já presentes na reunião de hoje. Seyffarth informa que está 
aguardando as indicações forma is para mandatos das ONGs, do CONABIO e do 
CONAFLOR. Mancuso irá preparar uma nota diplomática com a informação da nova 
suplência de Lawrence, Kirsten Schultz. 

X. Item 10 da pauta aprovada: Próximos Passos 

Neste item da pauta são pontuados os próximos passos definidos nesta reunião: 



1. O Funbio enviará ao MMA, para análise, os nomes de palestrantes que listou e , 
também aos membros do Comitê para que esse faça outras indicações. O Comitê 
enviará outras indicações em uma semana a partir do recebimento da lista; 

2. O TOR para capacitação será elaborado pelo Funbio e enviado ao Comitê por meio 
do MMA até· 15 dias antes da 7a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia 13 de 
novembro de 2013. O Comitê deverá decidir sobre o TOR até o dia dessa 
Reunião; 

3. A pr<?posta de política de auditoria será apresentada pelo Funbio na próxima 
reunião do Comitê, em 13 de novembro; 

4. Após a inserção da coluna "não se aplica", o formulário será encaminhado pelo 
Funbio ao Comitê e após a inserção dessa coluna, o Comitê devolverá o 
formulário preenchido; 

5. Mancuso irá preparar uma nota diplomática com a informação da nova suplência de . . 
Lawrence, Kirsten Schultz. 

6. Em relação ao Item 2 da pauta ,aprovada, "Aprovação da Ata da 6a Reunião 
Ordinária", após as devidas modificações , Flávia reapresenta a mesma com as 
devidas correções para que seja avaliada e aprovada pelo Comitê. O Comitê 
decide aprovar esta Ata na próxima reunião , a ser realizada em 13 de novembro 
de 2013. 

Resumo das deliberações 

Item da Pauta Deliberações . 

. 
1.Contratar o ~rojeto "Fortalecimento das 
Comunidades Tradicionais da Ilha Grande de Santa 
Isabel {PI) ~ara Conserva~ão e Manejo Sustentável 
dos Recursos Naturais" ~roRosto ~ela Comissão Ilha 
Ativa {CIA)I com a condi~ão de gue seja a~resentada a 

, autoriza~ão ~ara o acesso aos conhecimentos 

3 
tradicionais solicitada ~elo IPHAN. Caso não obtida a 
autoriza~ãol o objetivo 3 será excluído do ~rojetol 
bem como o valor corres~ondente ~ara a realiza~ão 
da atividade. O contrato será feito com o valor total 
do ~rojetol sendo a a~resenta~ão da autoriza~ão 

condi~ão ~ara gue os recursos necessários ~ara a 
real iza~ão da atividade 3 sejam re~assados ao 
~rojeto. 

, 

2. Com rela~ão à Amanhágual O Funbio fará visita de 

4 
monitoramento el caso confirmados os ~roblemasl 

cancelar o ~rojeto e solicitar a devolu~ão dos 

recursosl ~or meio do envio de carta. 
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3. A cada reunião o Funbio deve a~resentar eventuais 
~roblemas mais graves identificados guando das 

visitas de monitoramento ou de ~resta~ão de contas 

4 
dos ~rojetos a~oiados. Caso não seja ~ossível 

, es~erar a a realiza~ão da ~róxima reunião do Comitê 

da Conta TFCA1 os ~roblemas deverão ser discutidos 

com o Comitê ~or meio de e-mail. 

-
4 . Fazer consulta formal à Funda~ão Eliseu Alves 

sobre os ~roblemas levantadosl de gue maneira esses 
4 ~roblemas afetariam o ~roietol e gual a solu~ão gue a 

institui~ão ~ro~õe ~ara gue o ~roieto ~rossiga. 

5. O evento ~ara troca de informa~ões sobre os 

6 
~rojetos será realizado entre os dias 27 de 30 de 
outubro de 20131 em Florianó~olisl SC. 

I-
6. O Comitê revoga a delibera~ão da 6a Reunião 

- Ordinária guanto à contrata~ão de servi~os de 
consultoria ~ara elabora~ão de diagnóstico sobre 

necessidades de ca~acita~ão das institui~ões e 
5 decide gue este diagnóstico será feito utilizando-se 

das res~ostas obtidas ~or meio de ~esguisa on-line 

gue será conduzida ~elo Funbiol via rede mundial de 

com~utadores. 

.. 7 . O Comitê decide. por maiorial gue será feita a 

contrata~ão de servi~os de consultoria ~ara realizar a 

análise dos resultados obtidos ~or meio da ~esguisa 
5 on-line conduzida ~elo Funbio e elabora~ão de 

~ro~osta de conteúdo e metodologia de ca~acita~ão 

- ~ara as institui~ões. , 

. 8. Fica autorizada a contrata~ão de auditoria externa 
7 ~ara avalia~ão do ~rojeto executado ~ela Amanhágua. 

l~ 



I. Próximos passos / Ações previstas 

Ref. Ação Responsável Prazo 
Pauta 

, 

6 O Funbio enviará ao MMA, para 
análise, os nomes de palestrantes 
que listou e também aos 
membros do Comitê para que Funbio/Comitê 30/08/2013 
esse faça outras indicações. O 
~omitê enviará outras indicações 
em uma semana a partir do 
recebimento da lista. 

5 O TDR para capacitação será 
elaborado pelo Funbio e enviado . 
ao . Comitê por meio do MMA até 
15 dias antes da 7a Reunião Funbio/Comitê 

13/11/2013 
Ordinária, a ser realizada no dia 
13 de novembro de 2013. O 
Comitê deverá decidir sobre o 

, TDR até o dia dessa Reunião 

7 A proposta de política de auditoria 
será apresentad~ pelo Funbio na Funbio 

13/11/2013 
próxima reunião do Comitê, em 

, 13 de novembro 

8 Após a inserção da coluna "não 
se aplica", o formulário será 
encaminhado pelo Funbio ao Funbio/Comitê 
Comitê. E' após a inserção dessa 

xxx xxx 

coluna, o Comitê devolverá o 
formulário preenchido 

9 Mancuso irá preparar uma nota Alexandre Mancuso (U!?AID) 
diplomática com a informação da xxxxxx. 
nova suplência de Lawrence, 
Kirsten Schultz 

2 Aprovação da Ata da 6a Reunião Comitê 13/11/2013 
Ordinária 



11. Agendamento da próxima reunião 

o Comitê da Conta TFCA se reunirá ordinariamente em Brasília no dia 13 de 
novembro de 2013. 

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2013 

~tÁ-"~_ IA IQ . '~ ~ __ n ) 
C)u_~~vVJ~ =tffrM~~~ 

Daniela America Suaréz de Oliveira Flávia de Souza Neviani 

Presidente Secretária 

/ 
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