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COMITÊ DA CONTA TFCA 

 

Ata da 5ª Reunião Ordinária 

  

Data: 17 de dezembro de 2012  Local: Edifício Marie Prendi Cruz, 

Ministério do Meio Ambiente 

Duração:  

10h-13:30 e 14:30 até 18:00 h 

 

Número total de participantes: 12 
Número de membros titulares participantes: 4 
Número de membros suplentes: 3 
Número de outros participantes (secretaria e observadores): 5 
Listagem completa de participantes: em anexo 
 
Presidente da reunião: Adriana Panhol Bayma 
 

 
Pauta aprovada:  
 
1. Abertura da reunião; 

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

3. Aprovação do resultado do relançamento da Chamada 02/2012, para os Biomas Mata  

Atlântica e Caatinga; 

4. Aprovação do resultado da Chamada 04/2012; 

5. Aprovação da prestação de contas apresentada pelo Funbio; 

6. Próximos passos; 

7. Outros assuntos. 

 

 

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

  
 

A Presidente abre a reunião agradecendo a presença de todos e solicitando sua 

manifestação quanto à pauta proposta. Os presentes manifestam sua concordância com a 
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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 da Fazenda do 

Brasil- João Luiz Tedeschi; 3) Conselho Nacional de Florestas- CONAFLOR - 

Organização não governamental brasileira para o desenvolvimento de comunidades 

locais – CONTAG - Elizário Noé Toledo  4) Organização não governamental ambiental, 

científica,  acadêmica voltada para o desenvolvimento de comunidades locais ou de 

florestas  do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - Ana Cristina 

Fialho de Barros e membros suplentes: 1) Ministério do Meio Ambiente do Brasil – 

Adriana Panhol Bayma 2) Ministério das Relações Exteriores- Thiago M.C.Cavalcanti; 3) 

Conselho Nacional de Florestas – CONAFLOR - Organização não governamental 

ambiental, científica ou de florestas Kathia Vasconcellos Monteiro, e ausentes os 

representantes: 1) Conselho Nacional da Biodiversidade – CONABIO – Organização 

científica brasileira; 2) Conselho Nacional da Biodiversidade – CONABIO – Organização 

não governamental ambientalista brasileira; e estiveram também presentes como 

observadores: Alexandre Mancuso- USAID; João Arthur Seyffarth  – MMA e ainda Fábio 

Leite, Mônica Ferreira, Natália Prado Lopes Paz  e Flávia Neviani - Funbio. 

 

II. Item 2 da pauta aprovada: Aprovação da ata da 5ª Reunião Extraordinária do 

Comitê da Conta TFCA de 17 e 18 de julho de 2012   

 

A Presidente pergunta se todos receberam a Ata com antecedência e submete à 

apreciação do Comitê para aprovação. Kathia Vasconcellos Monteiro solicita a correção 

de seu nome na referida ata, o que é feito. A ata é aprovada pela unanimidade dos 

presentes após a correção do nome de Kathia Vasconcellos Monteiro, bem como após a 

correção do erro material no cabeçalho de designação da própria reunião que deve 

constar como Extraordinária. 

 
DELIBERAÇÃO 1:  

 

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

 

III – Item 3 da pauta aprovada: Aprovação do resultado do relançamento da 

Chamada 02/2012, para os Biomas Mata  Atlântica e Caatinga 

A Presidente solicita que Natália apresente o resultado do relançamento da Chamada 2 e  

Natália inicia a apresentação ao Comitê lembrando que Chamada visa aprovar três 

projetos para cada um dos biomas Mata Atlântica e Caatinga, visto que o apoio às redes 

no primeiro lançamento da chamada resultou em apoio apenas ao bioma Cerrado. Este 

relançamento tem como valor previsto para apoio dois milhões e duzentos mil reais. Foi 
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realizada a avaliação das propostas apresentadas, sendo a pontuação máxima para este 

relançamento 185 pontos e mínimo 120 pontos. Ressalta que este é o mesmo critério de 

avaliação do utilizado no lançamento anterior da Chamada 2, direcionado para o apoio ao 

fortalecimento de redes. Demonstra na apresentação a composição da Câmara Técnica, 

conforme consta de material impresso e distribuído aos membros do Comitê. Esta 

Câmara foi composta por 3 pessoas (UFPE, Fundo Vale e IEB). Foram recebidas 15 

propostas das quais 8 foram  enquadradas e 4 recomendadas pela Câmara Técnica. Para 

finalizar o processo de enquadramento das propostas recebidas e ampliar o espectro de 

propostas a serem avaliadas pela Câmara Técnica o Funbio consultou o MMA sobre a 

possibilidade de dar uma segunda chance aos concorrentes para apresentação de 

documentos. Diante da concordância do MMA e do próprio Comitê da Conta TFCA foi 

concedida uma segunda chance para todos os proponentes que postassem seus 

documentos complementares num prazo de 24 horas.  De todas as propostas avaliadas 

pela Câmara Técnica houve 4 que receberam acima de 120 pontos, que era o mínimo. O 

total do valor destas propostas com pontuação acima do mínimo é de um milhão e 

duzentos mil reais. Todas são para a Mata Atlântica.  Fabio informa que não foi 

recomendada pela Câmara Técnica neste relançamento nenhuma proposta para o bioma 

Caatinga. Das 8 propostas enquadradas, apenas uma era da Caatinga e foi a que teve a 

pior avaliação da Câmara Técnica. Houve apenas mais uma proposta da Caatinga que, 

no entanto, não foi enquadrada. Natália continua apresentando os possíveis cenários de 

aprovação do Comitê e os possíveis saldos remanescentes em cada um desses cenários 

propostos. Portanto no Cenário 1 havendo a aprovação das três propostas melhores 

pontuadas pela avaliação da Câmara Técnica o valor total do apoio seria de R$ 

849.838,00, dentro do valor estimado para cada um dos biomas aos quais se destinou o 

relançamento da Chamada 2, de um milhão e cem mil reais. No cenário 2, considera-se a 

possibilidade de o Comitê aprovar a 4ª proposta recomendada pela Câmara Técnica, 

também no bioma Mata Atlântica, o que elevaria o valor do apoio às redes para a Mata 

Atlântica no relançamento da Chamada 2 para R$ 1.209.838,00, ultrapassando um pouco 

o valor previsto para o bioma, mas dentro do valor total previsto para o relançamento da 

Chamada. Os cenários foram avaliados pelo Comitê, observado que não houve qualquer 

proposta recomendada para apoio a redes para o bioma Caatinga. Mônica ressalta que 

pelo cenário 2 o saldo restante do edital será de 990 mil reais; se aprovadas apenas 3, de 

acordo com o Cenário 1, o saldo do Edital é de um milhão, trezentos e cinquenta mil reais. 

Esta deverá ser uma decisão do Comitê. Monica recomenda que os membros tenham 

isso em mente e façam a deliberação no momento em que forem avaliar também os 

projetos da Chamada 4, para decidirem melhor sobre a alocação dos recursos dos editais 

como um todo, considerando ainda que a quarta proposta tem uma diferença significativa 

na pontuação. Todos concordam.  João Seyfarth ressalta que a proposta se refere à 
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proteção da Mata Atlântica do nordeste que é uma região que necessita de muita 

proteção. Ana Cristina entende que a postergação desta deliberação para o momento de 

decidir os projetos da Chamada 4 significa que há demanda para estes recursos na 

Chamada 4, mas que o Comitê precisa pensar que havia originalmente uma relação de 

proporcionalidade de direcionamento de recursos para os diversos biomas. Ana percebe 

que este bioma da Caatinga está apresentando alguma fragilidade para a apresentação 

de propostas e que o Comitê deveria refletir se deve estabelecer alguma nova forma de 

conseguir apoiar este bioma. Algum apoio direto, e não por editais. João Seyffarth informa 

que há poucas entidades trabalhando com Caatinga e as que estão já executam vários 

projetos. Deve estar faltando capacidade operativa. Fabio ressalta que se o Comitê 

resolver adotar qualquer apoio diverso de chamadas para o bioma deve estar atento ao 

prazo do Acordo TFCA. Ana Cristina e Adriana concordam e entendem que não deve ser 

um edital, mas uma ação mais direta, de diagnóstico e treinamento. 

 

IV – Item 4 da pauta aprovada- Aprovação do resultado da Chamada 04/2012: 

 

A Presidente solicita que Natália passe a apresentar os resultados das propostas 

apresentadas para a Chamada 4. Ela então inicia, expondo os valores estabelecidos para 

o apoio a cada tema prioritário: para Áreas Protegidas um milhão e quatrocentos mil reais, 

para Manejo de Paisagens o valor de dois mil e trezentos reais, para Capacitação o valor 

de um milhão de reais; para Manejo de Espécies o valor de um milhão e oitocentos mil 

reais, para Projetos Comunitários o valor de quinhentos mil reais, sendo o total estimado 

do apoio por esta Chamada de sete milhões de reais. Natália explica que as Câmaras 

Técnicas foram formadas por temas prioritários e compostas com número de membros 

proporcional à demanda apresentada para cada tema. Para Manejo de Paisagens foram 

formadas 2 Câmaras devido ao grande número de propostas recebidas. Da mesma forma 

que no relançamento da Chamada 2, houve uma segunda chance para as instituições 

proponentes apresentarem documentos, no prazo de até o dia 13 de novembro de 2012. 

Natália apresenta o resumo geral da 4ª Chamada. Foram recebidas 94 propostas na 

chamada como um todo e enquadradas 62. Os motivos do não enquadramento das 

restantes estão expostos em material distribuído aos membros do Comitê. Das 62 

propostas enquadradas, 11 eram para o tema Áreas Protegidas, 22 para o de Manejo de 

Paisagens, 6 para o de Capacitação, 19 para o de Manejo de Espécies e 4 para o de 

Projetos Comunitários. Das 62 enquadradas foram recomendadas 33 pelas Câmaras 

Técnicas. Destas 33, de acordo com a pontuação recebida e considerando as estimativas 

de valor por tema prioritário há 15 propostas recomendadas dentro do limite da Chamada 

4. Estas 15 propostas compreendem 3 para Áreas Protegidas somando o valor  de R$ 

1.263.474,00, 5 para Manejo de Paisagens, somando o valor de R$ 2.214.543,00, 2 para 
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Capacitação somando o valor de R$ 880.484,00, 4 para Manejo de Espécies somando o 

valor de R$ 1.510.042,00, 1 para Projetos Comunitários no valor de R$ 450.990,00, sendo 

o valor total das propostas recomendadas para a Chamada 4 o montante de R$ 

6.299.533,00. Natália passa então a apresentar as propostas melhores pontuadas por 

temas, indicando se houve condicionantes ou não feitas pelos avaliadores das Câmaras 

Técnicas. Adriana pede para Natália apresentar as condicionantes. Kathia lembra que o 

Comitê teria entendido anteriormente que as condicionantes das Câmaras Técnicas 

podem ser avaliadas pelo Comitê como recomendações. Alexandre Mancuso pondera 

que o Comitê, mesmo com o relatório dos projetos feitos pelo Funbio, não tem tempo e 

condições de avaliar cada condicionante, e que o Funbio poderia já expor ao Comitê o 

que seria condicionante ou recomendação. Fabio concorda e informa que organizará em 

planilha a ser apresentada ao Comitê ainda nesta reunião. João Seyffarth sugere que se 

pode estabelecer critérios de corte para determinar se as ”condicionantes” das Câmaras 

Técnicas são mesmo condicionantes ou recomendações. Entende que questões legais 

devem ser condicionantes, por exemplo. Outra condicionante seria o apoio das áreas de 

abrangência dos projetos. Sobre o projeto apresentado pelo Funbio como em lista de 

espera em função de sua pontuação pela Câmara Técnica proposto pela instituição Grupo 

Ambientalista da Bahia- Gambá, João Seyfarth ressalta a importância da área de 

abrangência deste projeto que é Mata Atlântica do Nordeste e transição para Caatinga. O 

Comitê está, neste momento, discutindo para estabelecer os critérios de escolha dos 

projetos a serem apoiados com o saldo remanescente ao apoio aos projetos 

recomendados com seu somatório de valor dentro dos limites por tema da Chamada 4. 

Fabio pondera que além da alocação do saldo entre as linhas temáticas e biomas, deve-

se considerar também a lista de espera, em relação às condicionantes que sejam 

entendidas como tal pelo Comitê. Natália passa a apresentar aqueles recomendados 

dentro do limite do valor alocado para Áreas Protegidas. Informa que entre os 3 mais bem 

pontuados 2 tem condicionantes. Proposta apresentada pela Apremavi apresenta 

condicionante para aprimorar duas atividades, para outra incluir oficinas etc. Para o 

projeto apresentado pelo Instituto Ynamata foi estabelecida condicionante da 

apresentação de carta de apoio e documentos de titularidade da área de abrangência.  

Flavia observa que 15 dias para apresentação destes documentos pode ser pouco, se 

formos contar o prazo entre a publicação do edital e a apresentação para os documentos 

para a elaboração dos contratos. Monica sugere que se o Comitê aprovar, o Funbio pode 

comunicar ao proponente antes da divulgação do resultado que há esta condicionante 

para que seja aprovado e contratado e que ele deverá já começar a providenciar estes 

documentos. O Comitê concorda e permite que o Funbio solicite aos proponentes que tem 

condicionantes de apresentação de documentos legais antes da publicação do resultado 

do Edital. O Funbio não irá informar que a proposta foi aprovada antes da publicação, mas 
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solicitará providências para a obtenção de documentos prejudiciais à contratação caso a 

proposta seja aprovada. Ana Cristina pergunta se o que o Comitê está fazendo é definir o 

que é condicionante e o que é recomendação. Ao receber resposta afirmativa opina que 

isto é desnecessário.  Kathia diz que é fundamental já que nem viu o relatório dos 

projetos. Alexandre Mancuso sugere critérios para a definição do que é condicionante 

tendo por base o requerido no Edital, o que for exigência legal para apoiar o projeto, e o 

tempo disponível para atendimento. Ana Cristina entende que o Comitê tem decisões 

mais importantes a tomar em relação aos recursos que são direcionados aos biomas e 

que o Funbio pode esclarecer o que seriam condicionantes e o que seriam 

recomendações. Fabio novamente informa que apresentará planilha com as questões 

apontadas pelas Câmaras Técnicas como condicionantes, já com proposta de definição 

quanto a serem consideradas condicionantes ou recomendações. Mônica sugere que o 

Comitê olhe primeiro todos os projetos para depois passar a decidir. Que os projetos 

sejam olhados pelo Comitê pelas notas e depois analisem as questões das condições. 

Natália passa então a apresentar as propostas recomendadas para o tema de Manejo de 

Paisagens: das 12 recomendadas, as 5 mais bem pontuadas estariam dentro do limite do 

valor proposto pela chamada para este tema. Três apresentam condicionantes. A linha de 

Manejo Florestal sustentável não teria nenhum projeto dentro destas 5, mas está dentro 

das 12 recomendadas, porém como a pior colocada. Ana Cristina destaca que o critério 

do Comitê pode ser o critério pontuação, ou linha/temática/pontuação. Fabio ainda fala da 

necessidade de em alguns casos avaliar desempate. O Comitê decide então que vai parar 

de verificar as condicionantes neste momento a aguardar a apresentação de Fabio. 

Natália passa para o slide das propostas não recomendadas neste subtema de Manejo de 

Paisagens, para a avaliação do Comitê. João lembra que na Mata Atlântica há restrições 

para o manejo florestal sustentável, que  no Cerrado não existe modelo de manejo 

florestal sustentável e na Caatinga já tem modelo, mas já há muitos fazendo.  Mônica 

lembra que o TFCA já apoia 3 projetos de manejo florestal sustentável, 2 não madeireiros 

e um madeireiro para a Caatinga. Natália apresenta os projetos de Capacitação: os não 

recomendados e os recomendados. Foram 2 recomendados: um para de cada linha de 

ação temática. No tema de Manejo de Espécies as melhores 4 propostas num total de 

aproximadamente um milhão e meio são 3 para Mata Atlântica e uma para Cerrado. 

Sendo 3 para conservação de espécies ameaçadas de extinção e um para controle de 

espécies invasoras. Após, apresenta os projetos na lista de espera. João Seyfarth ressalta 

a importância de apoiar projetos de controle de espécies invasoras, pois temos poucos no 

Brasil. Natália informa também que só houve 2 propostas para a linha de promoção de 

espécies para uso sustentáveis apenas uma recomendada. No tema de Projetos 

Comunitários também só houve um proposta recomendada. Das outras 3 apresentadas, 

duas ficaram fora de escopo e uma com pontuação abaixo do mínimo. Mônica apresenta 
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o resumo das propostas recomendadas na Chamada 4 como um todo e os saldos de 

cada linha temática considerados os projetos mais bem pontuados, demonstrando que 

por este critério, na visão global são 33 propostas recomendadas sendo 15 pelo critério 

de melhor pontuação, restando 700 mil reais de saldo para o Comitê definir alocação. 

Lembra que o Funbio trouxe 2 cenários que são apenas uma primeira proposta, com base 

simplesmente nos saldos e nas notas, mas que se pode discutir aqui outras questões que 

já foram levantadas, os biomas as linhas temáticas. Volta à Chamada 2 apresentando 

novamente os dois cenários de aprovação de 3 ou 4 propostas suficientemente pontuadas 

pela Câmara Técnica e dentro do limite da chamada e ressalta que  se forem aprovadas 

as 4 propostas da Mata Atlântica no relançamento da Chamada 2 haverá um saldo nessa 

chamada de 990 mil reais. Haveria saldo total para as duas chamadas de um milhão 

seiscentos e noventa mil reais. O salto natural seria pular para o tema de Manejo de 

Espécies, que foi o que teve maior numero de aprovação de propostas. Se o Comitê for 

avaliar também o tema Manejo de Paisagens, que também ficou com demanda reprimida, 

haveria ainda 2 projetos com pontuação suficiente, mas ficaríamos com saldo negativo de 

200 mil. Mônica informa que o Funbio não recomenda a aprovação de projetos além do 

limite deste edital, pois o monitoramento ainda vai começar e baseamos o fluxo de caixa 

na cotação do dólar, o que é uma estimativa que não podemos garantir.  Aprovando 

apenas uma das propostas de Manejo de Paisagens haveria um saldo de trezentos mil 

reais. Adriana percebe que nesta situação, esses 300 mil reais poderiam ser aplicados na 

linha da proposta da Ana Cristina de direcionar recursos para ações diretas na Caatinga. 

Mônica então apresenta o outro cenário que seria a não aprovação da 4ª proposta do 

relançamento da Chamada 2. O Comitê aprovaria as 2 propostas de Manejo de Espécies 

e as 2 de Manejo de Paisagens e ainda haveria um saldo de cento e sessenta e seis mil 

reais. João Seyfarth observa que para o bioma Cerrado também houve apresentação de 

poucas propostas e lembra a necessidade de desenvolver modelo de manejo no Cerrado. 

Ana Cristina observa que a aplicação do critério de pontuação deve ser ponderada com 

as questões subjetivas. Afirma que o cenário de direcionar recursos para as demandas 

reprimidas desqualifica o planejamento estratégico do Comitê. Argue que se voltarmos a 

alimentar o mercado não fomentamos as outras linhas temáticas que consideramos 

importantes e que devemos olhar para onde de fato não houve grande demanda e 

queríamos que houvesse. Anuncia então, uma proposta concreta de olhar o que alocamos 

inicialmente para cada linha e depois para as atividades. Sugere adotar o critério da linha 

temática, do bioma, e, de ação direta para a Caatinga. Adriana pergunta qual o valor e 

como seria este apoio direto à Caatinga. Adriana entende que é preciso primeiro definir 

isso e depois avaliar como poderia ser com os critérios de linhas temáticas. Fabio propõe 

capacitação para a própria elaboração de propostas para enquadramento em editais. No 

entanto, esclarece que não sabe como selecionaria estas pessoas, mas prevê que 
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haveria muita demanda.  Ana Cristina responde que pensa nisso, mas que previa uma 

atividade anterior: um levantamento, um diagnóstico do setor, de mão dupla, saber onde 

estão atuando, saber que existe um cadastro nacional e então abrir um processo de 

seleção para eles virem. Testar se a Caatinga está com poucos executores e muitos 

recursos. Afirma que o objetivo do TFCA é fortalecer a sociedade civil. João Seyfarth 

concorda. É preciso saber quem são as instituições, quem está acessando recurso.  Ana 

Cristina entende que deve ser feito para o bioma Cerrado também. Fabio informa que há 

disponibilidade de outros recursos para Cerrado. Mas o Funbio pode fazer o TDR e 

contratar consultor para isso sim. João Seyfarth afirma que temos que ver o quanto custa 

fazer este diagnóstico. Ana Cristina sugere a separação de 500 mil reais. Ana propõe 

aprovar a 4ª proposta da Chamada 2, pescar dentro de Manejo da Paisagem a que ficou 

classificada para Manejo Florestal Sustentável e separar esta quantia para investimento 

direto e estruturante para Cerrado e Caatinga.  O princípio é que as propostas dêem 

atendimento a tudo que foi previsto pelo Comitê no planejamento estratégico. Alexandre 

Mancuso pergunta qual o critério mais interessante: o bioma ou a linha de ação? É claro 

que a nota também pode entrar no critério para a aprovação. Adriana, então, propõe que o 

Comitê decida se vai aprovar ou não a 4ª proposta do relançamento da Chamada 2, para 

depois passar então às decisões quanto à Chamada 4. Thiago entende que a aprovação 

da 4ª proposta é estar extrapolando o limite do Edital para o bioma. Adriana lembra que a 

Mata Atlântica do nordeste é a que menos tem recebido apoio. Afirma que a proposta 

desta instituição AMANE viria para atender um vazio. Thiago entende que do ponto de 

vista das normas estaríamos contrariando uma regra que nós mesmos estabelecemos. 

Fabio lembra que a motivação do limite de 3 era para garantir o acesso aos recursos pela 

Caatinga, mas que não houve propostas recomendadas desse bioma. Ana Cristina 

analisa que a aprovação desta 4ª proposta ultrapassa em muito pouco o limite 

estabelecido para o bioma neste edital de fortalecimento de redes, apenas 10%, e que já 

alocamos muito mais recursos para outras ações, e este fortalecimento de redes era um 

dos objetivos do Planejamento Estratégico. Natalia lembra que o Edital estabelece um 

numero máximo de números de projetos para cada um dos biomas. Lawrence Hardy 

observa que apesar de a Chamada 2 estabelecer o limite de 3 projetos para cada bioma 

em seu relançamento, como não há propostas recomendadas para o bioma Caatinga, não 

se está prejudicando ninguém ao aprovar mais um projeto de Mata Atlântica. E, portanto, 

trata-se de decidir qual o valor do saldo que se irá passar para a Chamada 4 ou a ações 

diretas para a Caatinga. Adriana pede aos presentes que votem o assunto e pergunta 

quem concorda em incluir a 4ª proposta para o apoio do relançamento da Chamada 2. 

Seis membros do Comitê concordam e Thiago se abstém. 
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DELIBERAÇÃO 2:  

 

Por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção, o Comitê da Conta TFCA 

decide que serão apoiadas as 4 primeiras propostas do relançamento da 

Chamada 2 para o apoio a redes: 1) Centro de Desenvolvimento Agroecológico 

Sabiá – Projeto “Rede em Movimento Disseminando a Agrofloresta”, 2) 

Conservação Internacional do Brasil- “Projeto Aprofundando a Gestão Integrada 

de Corredores Ecológicos e Mosaicos de Áreas Protegidas” , 3) Mater Natura – 

Instituto de Estudos Ambientais- Projeto “Ações de governança territorial da 

Rede Gestora do Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná” e 4) Associação 

para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste – AMANE- Projeto “Rede de 

Gestores do Corredor da Mata Atlântica do Nordeste”.  

 
 
Diante da deliberação acima o Comitê passa a decidir o que será feito com o saldo de 

novecentos e noventa mil reais do relançamento da Chamada 2 e Adriana recorda a 

proposta de Ana Cristina de direcionar recursos diretamente para ações de diagnóstico 

capacitação e fortalecimento para Cerrado e Caatinga. Os presentes discutem e definem 

que serão direcionados quatrocentos e noventa mil para este tipo de apoio. Thiago 

pergunta como seriam essas ações diretas. Ana Cristina expõe que o Funbio fará um 

TDR para contratação de consultoria de empresas que fariam diagnóstico, capacitação e 

fortalecimento institucional para os biomas Cerrado e Caatinga. Os presentes aprovam a 

sugestão de Ana Cristina e decidem, por unanimidade, a realização desta ação. 

 
 
DELIBERAÇÃO 3: 

 

Do saldo remanescente do valor alocado para o relançamento da Chamada 2 

serão destinados 490 mil reais para a contratação de consultoria de empresa 

que deverá realizar trabalho de diagnóstico, capacitação e fortalecimento 

institucional para os biomas Cerrado e Caatinga, de acordo com o Termo de 

Referência a ser elaborado pelo Funbio, com redação final aprovada por e-mail 

pelo Comitê da Conta TFCA.   

 

Em relação ao saldo remanescente do relançamento da Chamada 2, correspondente a 

quinhentos mil reais, após esta última deliberação, os membros do Comitê discutem e 

decidem, por unanimidade, que este valor deve ser transferido para a Chamada 4 em 

adição ao valor inicialmente previsto. Adriana então, solicita aos presentes que se 

pronunciem sobre os projetos recomendados pela Câmara Técnica para a Chamada 4, 

considerando a lista dos 15 projetos que, recomendados, atendem em seu somatório de 
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valor, os valores estabelecidos para cada linha temática. Pede ao Comitê decida sobre o 

seu apoio a estes projetos para então passar a discutir quais os demais projetos 

recomendados, mas além dos valores inicialmente previstos para as linhas temáticas que 

serão apoiadas com o saldo remanescente. Fabio apresenta ao Comitê a tabela com as 

observações feitas pelas Câmaras Técnicas como “condicionantes” já identificando quais 

delas seriam consideradas recomendações e quais delas seriam condicionantes para o 

apoio aos projetos. Fabio observa que em relação ao único projeto da linha projetos 

comunitários, há uma observação da Câmara Técnica que apresenta uma questão de 

necessidade de apresentação de autorização do CGEN. Kathia sugere que fique como 

recomendação, porque poderá ser obtida no curso do projeto de acordo com o seu 

cronograma de atividades. O Comitê aprova a tabela apresentada pelo Funbio para 

considerar as observações das Câmaras Técnicas como recomendações ou 

condicionantes e pede que fique registrado em ata, o que é feito com a inserção da 

planilha apresentada como Anexo I, integrante da presente ata. Os membros do Comitê 

entendem que os 15 projetos recomendados pelas Câmaras Técnicas, que se encontram 

nos limites dos valores estabelecidos pelo edital para cada linha temática, serão 

aprovados. São eles: No tema prioritário Áreas Protegidas: 1) Associação de Preservação 

do Meio Ambiente e da Vida – projeto” Planejamento e Capacitação em Unidades de 

Conservação”, bioma Mata Atlântica – valor da proposta R$ 374.300,20; 2) Instituto 

Ynamata de Desenvolvimento Sócio-Econômico e Conservação da Natureza- projeto 

“UCs Privadas no Âmbito do Programa Floresta Legal”, bioma Mata Atlântica – valor da 

proposta R$ 394.736,00; 3) WCS Associação Conservação da Vida Silvestre, projeto 

“Oportunidades de Criação de Unidades de Conservação na Caatinga, com ênfase no Rio 

Grande do Norte”, bioma Caatinga –valor da proposta R$ 494.437,44; no tema prioritário 

Manejo de Paisagens - 4) União Brasileira de Educação e Ensino – UBEE, projeto 

“Estruturação da Cadeia Produtiva do Pequi”, bioma Cerrado, valor da proposta R$ 

500.000,00; 5) Centro de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul 

da Bahia, projeto “Semeando Novos Caminhos para uma Agricultura Familiar Sadia e 

Sustentável nos Assentamentos Lulão e Macadame no Extremo Sul da Bahia”, bioma 

Mata Atlântica, valor da proposta R$ 252.794,88; 6) Associação Vianei de Cooperação e 

Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura, Educação e Saúde, projeto “Promoção e 

fortalecimento da cadeia produtiva do pinhão na Serra Catarinense, tendo como 

protagonista a Agricultura Familiar Agroecológica e como mote a agregação de valor e o 

fortalecimento de mercados sustentáveis”, bioma Mata Atlântica, valor da proposta R$ 

488.077,31; 7) Instituto de Ecologia Social Carnaúba, projeto “Conservação, Recuperação 

e Uso Econômico Sustentável do Babaçu nas Serras da Meruoca e da Ibiapaba”, bioma 

Caatinga, valor da proposta R$ 487.671,20; 8) AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos 

em Agricultura Alternativa, projeto “Árvores na agricultura familiar para a conservação da 
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Mata Atlântica”, bioma Mata Atlântica, valor da proposta R$ 476.000,00; no tema 

prioritário Capacitação: 9) Instituto Ambiental Brasil Sustentável – IABS, projeto “Cursos 

de Capacitação em Espeleoturismo para guias/condutores de espeleoturismo”, bioma 

Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica ,valor da proposta  R$ 360.790,00; 10) Instituto 

Internacional de Educação do Brasil – IEB, projeto “Capacitação em Gestão de 

Associações e Projetos de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade na região 

da Chapada dos Veadeiros-GO”, bioma Cerrado, valor da proposta R$ 499,694,00; no 

tema prioritário Manejo de Espécies: 11) Instituto Alto-Montana da Serra Fina, projeto 

“Medidas de controle e erradicação da espécie exótica Sus scrofa em Unidades de 

Conservação das Terras Altas da Mantiqueira”. Bioma Mata Atlântica, valor da proposta 

R$ 366,104,00; 12) Associação Pró-Muriqui, projeto “Parâmetros demográficos, 

distribuição geográfica e conservação de Muriqui do Sul (Brachyteles arachnoides, 

PRIMATES, É. Geoffroy 1806) nos Estados de São Paulo e Paraná”, bioma Mata 

Atlântica, valor da proposta R$ 401.920,00; 13) Fundação Espírito-santense de 

Tecnologia – FEST, projeto “Manutenção do Estoque Natural: Experiências 

Compartilhadas com a Comunidade Extrativista”, bioma Mata Atlântica, valor da proposta 

R$ 353.881,40; 14) FUNEP - Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão, projeto 

“O futuro da conservação de pequenas populações ameaçadas: banco genômico e 

reintrodução de embriões de Cervo-do-Pantanal”, bioma Cerrado, valor da proposta R$ 

388,136,10; no tema prioritário Projetos Comunitários: 15) CIA - Comissão Ilha Ativa, 

projeto “Fortalecimento das comunidades tradicionais da Ilha Grande de Santa Isabel (PI) 

para conservação e manejo sustentável dos recursos naturais”, bioma Mata Atlântica e 

Cerrado, valor da proposta R$ 450.989,72. 

 

 

DELIBERAÇÃO 4: 

 

O saldo remanescente de 500 mil reais do relançamento da Chamada 2 será 

transferido para a Chamada 4. 

  

 

DELIBERAÇÃO 5: 

 

O Comitê aprova as observações das Câmaras Técnicas como recomendações 

ou condicionantes de acordo com a Tabela apresentada pelo Funbio, que é parte 

integrante desta Ata como Anexo I. 
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DELIBERAÇÃO 6: 

 

Por unanimidade, os 15 projetos da Chamada 4 recomendados pelas Câmaras 

Técnicas são referendados e aprovados pelo Comitê. São eles: 1) Associação 

de Preservação do Meio Ambiente e da Vida – projeto” Planejamento e 

Capacitação em Unidades de Conservação” 2) Instituto Ynamata de 

Desenvolvimento Sócio-Econômico e Conservação da Natureza- projeto “UCs 

Privadas no Âmbito do Programa Floresta Legal” 3) WCS Associação 

Conservação da Vida Silvestre, projeto “Oportunidades de Criação de 

Unidades de Conservação na Caatinga, com ênfase no Rio Grande do 

Norte”,4) União Brasileira de Educação e Ensino – UBEE, projeto 

“Estruturação da Cadeia Produtiva do Pequi”, 5) Centro de Estudos e 

Pesquisas para o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia, projeto 

“Semeando Novos Caminhos para uma Agricultura Familiar Sadia e 

Sustentável nos Assentamentos Lulão e Macadame no Extremo Sul da 

Bahia”,6) Associação Vianei de Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, 

Educação, Cultura, Educação e Saúde, projeto “Promoção e fortalecimento da 

cadeia produtiva do pinhão na Serra Catarinense, tendo como protagonista a 

Agricultura Familiar Agroecológica e como mote a agregação de valor e o 

fortalecimento de mercados sustentáveis” 7) Instituto de Ecologia Social 

Carnaúba, projeto “Conservação, Recuperação e Uso Econômico Sustentável 

do Babaçu nas Serras da Meruoca e da Ibiapaba”, 8) AS-PTA Assessoria e 

Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, projeto “Árvores na agricultura 

familiar para a conservação da Mata Atlântica”,  9) Instituto Ambiental Brasil 

Sustentável – IABS, projeto “Cursos de Capacitação em Espeleoturismo para 

guias/condutores de espeleoturismo”, 10) Instituto Internacional de Educação 

do Brasil – IEB, projeto “Capacitação em Gestão de Associações e Projetos de 

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade na região da Chapada dos 

Veadeiros-GO”, 11) Instituto Alto-Montana da Serra Fina, projeto “Medidas de 

controle e erradicação da espécie exótica Sus scrofa em Unidades de 

Conservação das Terras Altas da Mantiqueira”, 12) Associação Pró-Muriqui, 

projeto “Parâmetros demográficos, distribuição geográfica e conservação de 

Muriqui do Sul (Brachyteles arachnoides, PRIMATES, É. Geoffroy 1806) nos 

Estados de São Paulo e Paraná”, 13) Fundação Espírito-santense de 

Tecnologia – FEST, projeto “Manutenção do Estoque Natural: Experiências 

Compartilhadas com a Comunidade Extrativista”, 14) FUNEP - Fundação de 

Apoio a Pesquisa, Ensino e Extensão, projeto “O futuro da conservação de 

pequenas populações ameaçadas: banco genômico e reintrodução de 
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embriões de Cervo-do-Pantanal, 15) CIA - Comissão Ilha Ativa, projeto 

“Fortalecimento das comunidades tradicionais da Ilha Grande de Santa Isabel 

(PI) para conservação e manejo sustentável dos recursos naturais”. 

 

 

Adriana então pede aos presentes que passem a definir os critérios para a seleção de 

projetos a serem apoiados pela Chamada 4, com o saldo remanescente. João Seybarth  

propõe o investimento neste edital em manejo de espécies, pois a proporção de envio de 

propostas é boa e temos menos financiamentos nesta linha. Nesta área faltam projetos. O 

TFCA aplicou pouco nisso e os projetos que ficaram na lista de espera tem boa 

pontuação. Entende também que o critério dos biomas deve ser utilizado, para melhor 

distribuição entre eles. Para esta Chamada a pontuação máxima é de 120 e a minima de 

75 pontos. Mancuso observa que a tabela de manejo de paisagem tem dois projetos com 

a mesma pontuação, com 77,5. E que a linha de manejo de espécies tem empate de dois 

projetos com 88 pontos. Afirma que o Comitê precisa definir quais critérios serão 

utilizados, se a nota, a linha ou o bioma. Thiago pergunta se tem limite de valores neste 

Edital. Monica informa que não e Natália informa que há apenas em relação ao valor a ser 

apoiado por projeto. Verifica-se que o único projeto recomendado para o controle de 

espécies exóticas é o do Javali, apresentado pelo Instituto Alto Montana da Serra Fina. 

Khatia sugere que o corte seja feito por bioma. Os presentes começam a discutir quais as 

linhas tem mais apoio em geral, não apenas do TFCA mas de outras fontes de recursos.  

João Seyfarth comenta que o GEF Terrestre e o GEF Marinho tem recursos para criação 

de UCs, e que, portanto o Comitê não deveria priorizar o apoio ao tema de criação de 

áreas protegidas com o saldo remanescente. Kathia sugere novamente que o corte seja 

por bioma, priorizando o que envolve mais de um bioma. Ela observa que na linha de 

Manejo de Paisagens o projeto do Instituto Floravida está em lista de espera e contempla 

3 biomas. Em termos de notas só está 2 pontos abaixo do 5º colocado nas 

recomendações e apenas um ponto abaixo dos outros dois colocados acima. Thiago 

levanta a possibilidade de se avaliar também pelo valor de contrapartida.  Ana Cristina 

pergunta se temos uma avaliação por biomas dos projetos já aprovados para apoio em 

todo o TFCA. E que seria um critério simples a definição em cima da avaliação dos 

percentuais de recursos já direcionados por biomas. Monica tem o percentual, mas 

calculado sobre o número de projetos apoiados por biomas. Ana Cristina pede por valor. 

Monica apresenta os percentuais por valor sobre o Edital 1, demonstrando que foram 

direcionados recursos para os biomas nas seguintes proporções: Mata Atlântica 

aproximadamente doze milhões e trezentos mil reais, Caatinga três milhões e trezentos 

mil reais,  Cerrado três milhões e duzentos mil reais e 2 ou mais biomas meio milhão de 

reais. Informa os valores direcionados para cada bioma no Edital 2 (1ª chamada) hum 
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milhão e trezentos mil reais  para o Cerrado e na 2ª chamada hum milhão e duzentos mil 

reais para a Mata Atlântica.  Verifica também que na Chamada 3 – de um total de dois 

milhões e oitocentos mil reais foram direcionados hum milhão e duzentos mil reais para 

Mata Atlântica, seiscentos mil reais para o Cerrado e hum milhão de reais para 2 ou mais 

biomas. Assim, temos aproximadamente quatorze milhões e setecentos mil reais já 

investidos na Mata Atlântica; Cerrado e Caatinga muito parecidos, o primeiro com 

aproximadamente quatro milhões e meio de reais e o outro com três milhões e trezentos 

mil reais. Há muita demanda para a Mata Atlântica. É uma decisão para o Comitê tomar. 

João Seyfarth volta então a mencionar o projeto da Floravida, que versa sobre o 

jaborandi, e que abrange mais de um bioma, sendo os biomas de Caatinga e Cerrado, 

afirmando que diante do exame destes dados o Comitê deve priorizar projetos para os 

biomas da Caatinga e do Cerrado. A partir daí vai se analisar os projetos. Mas Ana 

Cristina então lembra que a partir daí deve-se avaliar também por pontuação. Os 

presentes decidem que vão priorizar Cerrado e Caatinga.  João solicita então que seja 

analisado por linha temática. O que o valor dos projetos limita a possibilidade de apoio a 

dois projetos por linha temática. Sugere primeiro manejo de espécies e depois manejo de 

paisagem. Areas protegidas ficam fora do apoio com recursos do saldo remanescente. Os 

presentes decidem encaminhar para deliberação a priorização dos biomas Cerrado e 

Caatinga e das linhas temáticas de manejo de espécies e manejo de paisagens.  Dos 

projetos em lista de espera, na linha de manejo de espécies, aqueles que contemplam 

Caatinga e Cerrado são três e estão empatados com a mesma pontuação. Em manejo de 

paisagens também os projetos em lista de espera que contemplam bioma diverso que o 

da Mata Atlântica há dois empatados.  Em vista disso, o critério das linhas temáticas 

também deve ser avaliado para priorizar por análise do direcionamento de recursos 

anterior pelo TFCA para estas linhas. Mônica informa que manejo de paisagens foi bem 

maior no Edital 1 num total de dez milhões e meio de reais e manejo de espécies teve 

apoio de três milhões e duzentos e vinte e três mil reais. Os membros do Comitê decidem, 

por unanimidade, que todo o saldo de recursos remanescentes irá para a linha temática 

de manejo de espécies, que foi a linha que menos recebeu recursos anteriormente e que 

os projetos a serem priorizados nesta linha serão aqueles com área de abrangência nos 

biomas Caatinga e/ou Cerrado. O Comitê decide apoiar os três projetos listados 

empatados na sétima colocação da linha temática de manejo de espécies. Monica sugere 

que fiquem em lista de espera os projetos da linha de manejo de paisagens com 

prioridade nos biomas e de acordo com a pontuação. Ana Cristina observa que nos dois 

projetos empatados para manejo de paisagem um tem condicionante e pergunta qual é. 

Natália informa ser recomendação, conforme a tabela apresentada pelo Funbio e 

aprovada pelo Comitê. Então, como não se consegue estabelecer critérios de desempate, 

ficam na lista de espera os dois projetos destinados ao Cerrado, na linha manejo de 
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paisagem, que estão empatados. Se houver sobra de recursos para apoiá-los, os dois 

serão apoiados. Se não houver, o saldo será destinado ao final do programa para ações 

de divulgação ou outras ações a serem definidas pelo Comitê. 

 

 

DELIBERAÇÃO 7: 

 

Serão prioritariamente apoiados pela Chamada 4, com remanescente de recursos, 

os biomas Caatinga e Cerrado e os projetos da linha temática Manejo de Espécies. 

Neste sentido ficam aprovados para apoio da Chamada 4, com remanescente de 

recursos: 1) FUNDECC - Fundação de Desenvolvimento Científico e Cultural, projeto 

“Projeto Malha” ,biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, 2) Instituto Pró-Terra, 

projeto “Estudo populacional e taxonômico visando a reintrodução do bicudo 

Sporophila maximiliani”, bioma Cerrado, e 3) Associação de Pesquisa e 

Preservação de Ecossistemas Aquáticos – Aquasis, projeto “A Mata Atlântica da 

Caatinga: o periquito cara-suja como símbolo para conservação da Serra de 

Baturité”, biomas Mata Atlântica e Caatinga. 

 

DELIBERAÇÃO 8: 

 

Ficam na lista de espera os dois projetos destinados ao Cerrado, na linha manejo 

de paisagem, que estão empatados: 1) Instituto de Apoio a Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Sustentável – Rede Terra, projeto “Recuperação de Áreas 

Degradadas com SAFs na Bacia do Rio São Bartolomeu e Entorno” e 2) Centro de 

Formação Sócio-Agrícola Dom Hélder Câmara, projeto “Projeto Candeia: 

Agroflorestas iluminando a vida e os caminhos para o renascer das águas do 

Aqüífero Guarani”. Se houver sobra de recursos para apoiá-los, os dois serão 

apoiados. Caso não haja sobra de recursos suficiente para o apoio aos dois 

projetos, o saldo será destinado ao final do programa para ações de divulgação ou 

outras ações a serem definidas pelo Comitê. 

 

 

V - Item 5 da pauta aprovada: Aprovação da prestação de contas apresentada 

pelo Funbio 

 

Natália informa o total do valor do TFCA de vinte milhões e oitocentos mil dólares, e até 

então já foram feitos depósitos na conta do Funbio de vinte e cinco milhões e seiscentos 
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mil reais, correspondentes a quatorze milhões e setecentos mil dólares. Houve 

rendimentos de um milhão, quatrocentos e cinquenta mil reais e que há entradas 

previstas de seis milhões e cento e dez mil dólares, sendo que os desembolsos 

planejados para os projetos das Chamadas 1, 2 e 3 somam dezesseis milhões e 

novecentos mil reais para 56 projetos. Ana Cristina pede uma lista das 

Instituições/projetos apoiados pela Conta TFCA, para que o Comitê tenha noção de quem 

é o público do TFCA. Natália informa então o valor já comprometido em contratos de 

apoio e o valor já repassado para as instituições, que foi de seis milhões e novecentos mil 

reais. Informa também que as prestações de contas dos projetos apoiados pelo Edital 1 

tem chegado paulatinamente e que até agora só foram feitos os segundos desembolsos 

para 3 instituições que já executaram 80% do valor do primeiro desembolso. Fabio 

informa que há mais ou menos umas vinte prestações de contas ainda a serem 

analisadas pelo Funbio, porque foram enviadas no mesmo período da seleção de projetos 

para a Chamada 4 e relançamento da Chamada 2. Natália demonstra as despesas 

bancárias e custos diretos que até agora foram de R$ 41.922,49 desde novembro de 

2011. Mancuso pergunta sobre as despesas compensáveis e Fabio informa que as 

despesas compensáveis do Funbio terão sua compensação no próximo ano, conforme 

definido na última reunião, por ocasião do primeiro desembolso para os projetos das 

chamadas aprovadas nesta data. Então, Natália apresenta o quadro de tudo o que foi 

gasto na conta do TFCA até agora.  Ana Cristina solicita que as prestações de contas 

sejam apresentadas para o Ministério e que a aprovação deve ser dada e informada ao 

Comitê.  Ana Cristina entende que a apresentação desta prestação de contas não informa 

o que o Funbio está fazendo. Afirma que preferiria ver uma planilha mais compilada. 

Fabio informa que este formato foi o solicitado pelo MMA.  Fabio pergunta ao Comitê em 

qual o formato querem receber este demonstrativo de despesas. Kathia lembra que esta 

discussão já foi feita na reunião passada e que o Comitê não tem que aprovar, pois são 

demonstrativos de despesas e a aprovação será somente após a apresentação do 

relatório da auditoria. Ana Cristina pede para aprimorar a apresentação deste 

demonstrativo de despesas.  Fabio propõe então deixar os títulos mais corretos em cada 

coluna e apresentar um quadro mais consolidado, com o resultado de cada linha e 

acrescentar a cotação do dia das entradas de Recursos, nas próximas reuniões. Monica 

também esclarece que os valores do passado estão apresentados em reais e o que está 

apresentado em dólares é o futuro, os valores que ainda serão depositados na Conta 

TFCA pelo Ministério da Fazenda. Fabio estima que ainda há aproximadamente doze 

milhões de reais para receber. Quanto aos rendimentos, no início do projeto foram mais 

altos, e agora que estamos fazendo os desembolsos irão diminuir. O Comitê solicita que o 

Funbio envie a tabela com os dados que o Funbio usa para fazer os fluxos de caixa. Ana 

Cristina pede que o Funbio apresente gráficos e informações que permitam melhor 
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esclarecimento do Comitê para a gestão da Conta TFCA. O Funbio fará isso para a 

próxima reunião. Fabio informa que a seleção para a contratação da auditoria específica a 

ser feita com a metodologia do yellow book está finalizada, que foi feita 

internacionalmente, e a contratação está sendo feita. Diz que vai passar informação ao 

Comitê. O Comitê entende que a apresentação do Funbio é do demonstrativo de 

despesas para seu conhecimento e não uma prestação de contas para sua aprovação. 

Para aprovação de prestação de contas pelo Comitê deverá ser apresentado o relatório 

de auditoria específica sobre a Conta TFCA. Adriana solicita a alteração do título do item 

5 da pauta aprovada, de prestação de contas para demonstrativo de despesas. Adriana 

pede para registrar em ata que fica como lição aprendida que condicionantes do ponto de 

vista legal que possam inviabilizar o projeto devem ser apresentadas como tal, as demais 

devem ser apenas apresentadas como recomendações.  

 

 

DELIBERAÇÃO 9: 

 

Fica alterado o item 5 da pauta aprovada “Aprovação da prestação de contas 

apresentada pelo Funbio”, para “Demonstrativo de Despesas apresentado pelo 

Funbio”. 

 

VI - Item 6 da pauta aprovada:  Próximos Passos: 

 

Adriana pede ao Comitê que estabeleça os próximos passos da Conta TFCA. Fica 

definido que deverão sera apresentados gráficos e informações mais esclarecedores para 

o Comitê, relativamente ao direcionamento dos recursos, por bioma, por tema prioritário, 

por linha temática, por instituição. O Comitê também solicita ao Funbio que apresente, na 

próxima reunião, a metodologia do monitoramento dos projetos e proposta de divulgação 

e informação. O Comitê ressalta que o Funbio deve, em atendimento ao Acordo TFCA, 

enviar o relatório de avaliação com as justificativas pertinentes referentes à auditoria 

específica anteriormente definida.  Em relação à agenda, Adriana lembra que o calendário 

de reuniões ordinárias deve prever duas por ano. Funbio sugere junho e novembro. 

Afirma que em junho já terá sido enviado o relatório de auditoria, até 31 de maio. Fica 

definido o dia 14 de junho de 2013, no Funbio no Rio de Janeiro para a 6a Reunião 

Ordinária do Comitê. A outra reunião, 7a Reunião Ordinária, deverá ocorrer em Brasília, 

no dia 13 de novembro de 2013. O Funbio deverá enviar relatório dos projetos aprovados 

para o MMA até o final do ano e em seguida, o MMA deverá enviar Nota Diplomática, via 

MRE, à USAID, também até o final de 2012,  com a informação da aprovação dos 
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projetos do relançamento da Chamada 2 e da Chamada 4. Finalizadas as decisões 

quanto aos próximos passos Adriana solicita aos presentes que se pronunciem quanto a 

algum outro assunto que seja de interesse do Comitê. Ana Cristina informa ao Comitê que  

solicitou ao Funbio um parágrafo sobre o TFCA para divulgação ao International 

Conservation Budget 2012, que é uma publicação que contém informações compiladas 

pela Sociedade Civil com dados do próprio Congresso dos Estados Unidos para informar 

qual o  Investimento do referido Congresso em conservação em outros Estados. Mancuso 

menciona as reuniões anuais do TFCA como um todo, ressaltando sua importância. 

Esclarece que o manual de gerenciamento do TFCA é importante, bem como a exposição 

das experiências dos fundos que iniciaram o TFCA e que hoje estão em vias de 

transformação para um Fundo Ambiental. É importante que o Ministério do Meio Ambiente 

e outras organizações se preparem para estar lá em novembro. Monica informa que há 

saldo de hum milhão, trezentos e cinquenta mil reais, sendo hum milhão e cem mil reais 

da Caatinga e duzentos e cinquenta mil reais da Mata Atlãntica.  

  

DELIBERAÇÃO 10:  

 

A 6º Reunião Ordinária do Comitê da Conta TFCA se realizará no dia 14 de 

junho de 2013, na sede do Funbio, no Rio de Janeiro. 

I. Resumo das deliberações 

 

Item da Pauta Deliberações 

2 
1. Aprovada a redação final da Ata da 5ª Reunião 

Extraordinária do Comitê da Conta TFCA. 

3 

2. Por maioria, com seis votos a favor e uma abstenção,  o 

Comitê da Conta TFCA decide que serão apoiadas as 4 

primeiras do relançamento da Chamada 2 para o apoio a 

redes: 1) Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá – 

Projeto “Rede em Movimento Disseminando a Agrofloresta”, 

2) Conservação Internacional do Brasil- “Projeto 

Aprofundando a Gestão Integrada de Corredores Ecológicos 

e Mosaicos de Áreas Protegidas” , 3) Mater Natura – Instituto 

de Estudos Ambientais- Projeto “Ações de governança 

territorial da Rede Gestora do Corredor de Biodiversidade 

do Rio Paraná” e 4) Associação para a Proteção da Mata 

Atlântica do Nordeste – AMANE- Projeto “Rede de Gestores 

do Corredor da Mata Atlântica do Nordeste”  
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3 

3. Do saldo remanescente do valor alocado para o 

relançamento da Chamada 2 serão destinados 490 mil reais 

para a contratação de consultoria de empresa que deverá 

realizar trabalho de diagnóstico, capacitação e 

fortalecimento institucional para os biomas Cerrado e 

Caatinga, de acordo com o Termo de Referência a ser 

elaborado pelo Funbio, com redação final aprovada por e-

mail pelo Comitê da Conta TFCA.   

 

3 e 4 

4. O saldo remanescente de 500 mil reais do relançamento 

da Chamada 2 será transferido para a Chamada 4. 

 

3 e 4 

5. O Comitê aprova as observações das Câmaras Técnicas 

como recomendações ou condicionantes de acordo com a 

Tabela apresentada pelo Funbio, que é parte integrante 

desta Ata como Anexo I. 

 

4 

6. Por unanimidade, os 15 projetos da Chamada 4 

recomendados pelas Câmaras Técnicas são referendados e 

aprovados pelo Comitê. São eles: 1) Associação de 

Preservação do Meio Ambiente e da Vida – projeto” 

Planejamento e Capacitação em Unidades de Conservação” 

2) Instituto Ynamata de Desenvolvimento Sócio-Econômico 

e Conservação da Natureza- projeto “UCs Privadas no 

Âmbito do Programa Floresta Legal” 3) WCS Associação 

Conservação da Vida Silvestre, projeto “Oportunidades de 

Criação de Unidades de Conservação na Caatinga, com 

ênfase no Rio Grande do Norte”,4) União Brasileira de 

Educação e Ensino – UBEE, projeto “Estruturação da Cadeia 

Produtiva do Pequi”, 5) Centro de Estudos e Pesquisas para 

o Desenvolvimento do Extremo Sul da Bahia, projeto 

“Semeando Novos Caminhos para uma Agricultura Familiar 

Sadia e Sustentável nos Assentamentos Lulão e Macadame 

no Extremo Sul da Bahia”,6) Associação Vianei de 

Cooperação e Intercâmbio no Trabalho, Educação, Cultura, 

Educação e Saúde, projeto “Promoção e fortalecimento da 
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cadeia produtiva do pinhão na Serra Catarinense, tendo 

como protagonista a Agricultura Familiar Agroecológica e 

como mote a agregação de valor e o fortalecimento de 

mercados sustentáveis” 7) Instituto de Ecologia Social 

Carnaúba, projeto “Conservação, Recuperação e Uso 

Econômico Sustentável do Babaçu nas Serras da Meruoca e 

da Ibiapaba”, 8) AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos 

em Agricultura Alternativa, projeto “Árvores na agricultura 

familiar para a conservação da Mata Atlântica”,  9) Instituto 

Ambiental Brasil Sustentável – IABS, projeto “Cursos de 

Capacitação em Espeleoturismo para guias/condutores de 

espeleoturismo”, 10) Instituto Internacional de Educação do 

Brasil – IEB, projeto “Capacitação em Gestão de 

Associações e Projetos de Conservação e Uso Sustentável 

da Biodiversidade na região da Chapada dos Veadeiros-

GO”, 11) Instituto Alto-Montana da Serra Fina, projeto 

“Medidas de controle e erradicação da espécie exótica Sus 

scrofa em Unidades de Conservação das Terras Altas da 

Mantiqueira”, 12) Associação Pró-Muriqui, projeto 

“Parâmetros demográficos, distribuição geográfica e 

conservação de Muriqui do Sul (Brachyteles arachnoides, 

PRIMATES, É. Geoffroy 1806) nos Estados de São Paulo e 

Paraná”, 13) Fundação Espírito-santense de Tecnologia – 

FEST, projeto “Manutenção do Estoque Natural: 

Experiências Compartilhadas com a Comunidade 

Extrativista”, 14) FUNEP - Fundação de Apoio a Pesquisa, 

Ensino e Extensão, projeto “O futuro da conservação de 

pequenas populações ameaçadas: banco genômico e 

reintrodução de embriões de Cervo-do-Pantanal, 15) CIA - 

Comissão Ilha Ativa, projeto “Fortalecimento das 

comunidades tradicionais da Ilha Grande de Santa Isabel (PI) 

para conservação e manejo sustentável dos recursos 

naturais”. 
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4 

7. Serão prioritariamente apoiados pela Chamada 4, com 

remanescente de recursos, os biomas Caatinga e Cerrado e 

os projetos da linha temática Manejo de Espécies. Neste 

sentido ficam aprovados para apoio da Chamada 4, com 

remanescente de recursos: 1) FUNDECC - Fundação de 

Desenvolvimento Científico e Cultural, projeto “Projeto 

Malha” ,biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, 2) 

Instituto Pró-Terra, projeto “Estudo populacional e 

taxonômico visando a reintrodução do bicudo Sporophila 

maximiliani”, bioma Cerrado, e 3) Associação de Pesquisa e 

Preservação de Ecossistemas Aquáticos – Aquasis, projeto 

“A Mata Atlântica da Caatinga: o periquito cara-suja como 

símbolo para conservação da Serra de Baturité”, biomas 

Mata Atlântica e Caatinga. 

 

4 

8. Ficam na lista de espera os dois projetos destinados ao 

Cerrado, na linha manejo de paisagem, que estão 

empatados: 1) Instituto de Apoio a Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Sustentável – Rede Terra, projeto 

“Recuperação de Áreas Degradadas com SAFs na Bacia do 

Rio São Bartolomeu e Entorno” e 2) Centro de Formação 

Sócio-Agrícola Dom Hélder Câmara, projeto “Projeto 

Candeia: Agroflorestas iluminando a vida e os caminhos 

para o renascer das águas do Aqüífero Guarani”. Se houver 

sobra de recursos para apoiá-los, os dois serão apoiados. 

Caso não haja sobra de recursos suficiente para o apoio aos 

dois projetos, o saldo será destinado ao final do programa 

para ações de divulgação ou outras ações a serem definidas 

pelo Comitê 

2 
9. Fica alterado o item 5 da pauta aprovada “Aprovação da 

prestação de contas apresentada pelo Funbio”, para 

“Demonstrativo de Despesas apresentado pelo Funbio”. 

6 

10.  A 6º Reunião Ordinária do Comitê da Conta TFCA se 

realizará no dia 14 de junho de  2013, na sede do Funbio, no 

Rio de Janeiro. 
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II. Próximos passos / Ações previstas 

 

Ref. 
Pauta 

Ação Responsável Prazo 

3 e 4 Envio de carta com a relação dos 
projetos aprovados nesta Reunião 
para o MMA  

Funbio 
Até 21/12/12 

3 e 4 Envio da nota diplomática ao 
MRE para USAID com informação 
da decisão do Comitê do apoio 
aos projetos em 5ª RO do Comitê  

MMA 

Até 28/12/2012 

5 Carta Justificativa sobre Relatório 
de Avaliação e Auditoria 

Funbio 
Até 21/12/12 

3 e 4 Aprovação da deliberação de 
apoio aos projetos  

Governo dos Estados 
Unidos da América 

Janeiro de 2013 

3 e 4 Publicação do resultado do 
relançamento da Chamada 2 e da 
Chamada 4 

Funbio Até três dias 
depois da 

comunicação 
da aprovação 
do Governo 

dos EUA 

3 e 4 Envio de documentação 
complementar para contratação 

Proponentes 15 dias após a 
publicação do 
resultado dos 

editais 

3 e 4 Contratação dos projetos  Funbio Até o final de 
fevereiro de 

2013 

7 Informações ao Comitê sobre as 
datas dos monitoramentos dos 
projetos apoiados pelo Edital 
01/2012  

Funbio 

Março de 2013 

7 Envio ao Comitê , por meio do 
MMA, lista das 
Instituições/projetos apoiados  
pela Conta TFCA e o 
agrupamento de recursos por 
instituição apoiada 

Funbio 

Maio de 2013 

5 Aprimorar a apresentação do 
demonstrativo de despesas 

Funbio 
Maio de 2013 
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5 Envio ao Comitê, por meio do 
MMA, de tabela com os dados 
que o Funbio usa para fazer os 
fluxos de caixa. 

Funbio 

Maio de 2013 

5 Gráficos e informações que 
permitam melhor esclarecimento 
do Comitê para a gestão da 
Conta TFCA 

Funbio 

Maio de 2013 

5 Apresentação ao Comitê, por 
meio do MMA, do relatório de 
auditoria específica sobre a Conta 
TFCA 

Funbio 

Maio de 2013 

7 Metodologia do monitoramento 

dos projetos e proposta de 

divulgação e informação 

 

Funbio 

14 de junho de 
2013 

6 6ª Reunião Ordinária do Comitê 
da Conta TFCA 

Funbio/MMA/ Comitê 14 de junho de 
2013 

6 7ª Reunião Ordinária do Comitê 
da Conta TFCA 

 13 de 
novembro de 

2013 

III - Agendamento da próxima reunião:  

O Comitê da Conta TFCA se reunirá ordinariamente no Rio de Janeiro no dia 14 de 

junho de 2013. 

 

Brasília, 17 de dezembro de 2012  

 

 

 

Adriana Panhol Bayma  Flávia de Souza Neviani 

Presidente Secretária 

 

 


