COMITE DO FUNDO DE TRANSIC;Ao - PROGRAMA ARPA
Ata da

se Reuniao Extraordinaria do Comite do Fundo de Transi~ao

Data: 14 de abril de 2016

Local: Funbio- Rua Voluntarios da
I Patria 286- 5° andar- Rio de Janeiro

Horario: 10:30 hs ate 16:30 hs
Numero total de participantes:
Numero De Membros lnstitucionais: 03
Numero De Membros Corporativos:O
Numero De Membros lndividuais:O
Membros Do Governo: 01
Numero de outros participantes
1) Consultor intrinseco- ICM~io- 01
2) Secretaria e outros observadores: 11
Listagem completa de participantes: em anexo
Presidente da reuniao : Antonio Paulo de Azevedo Sodre
Agenda do Dia:
1. Boas vindas , encaminhamentos e delibera<;:6es da ultima reuniao .
2. Atualiza<;:6es sobre composi<;:6es e reunioes
•
Comite do Programa (CP)
•
Paine! Cientffico de Aconselhamento (PCA)
•
Ministerio do Planejamento no CFT
3. Status de cria<;:ao das novas UCs
4. A questao da inser<;:ao dos OGs estaduais:
• Visitas aos estados
•
Contrata<;:ao de consultoria
5. Atualiza<;:ao sobre Condi<;:6es de Desembolso
6. Atualiza<;:ao sobre o Modelo Financeiro e revisao dos relat6rios E e F
7. Atualiza<;:ao sobre a elabora<;:ao do Regimento lnterno do Subcomite corporativo
8. Execu<;:ao Financeira:
• discussao de metricas de monitoramento de execu<;:ao e melhorias do cerebro
• exibi<;:ao dos dados de execu<;:ao (1° trimestre de 2016)
9. Doa<;:ao KfW:
• Atualiza<;:ao sobre o primeiro desembolso
• Atualiza<;:ao sobre o acordo em separado para o FT
10. Atualiza<;:ao sobre processo de contrata<;:ao de novo gestor de ativos
11 . Enquadramento na politica de investimento
12. Andamento do Projeto "Paisagens Sustentaveis da Amazonia" - doa<;:ao GEF
13. Encerramento e confirma<;:ao das datas das pr6ximas reunioes do CFT
Anotadas as presen<;:as de 03 membros doadores do Comite do Fundo de Transi<;:ao (CFT) , Antonio
Paulo de Azevedo Sodre (VVWF Brasil), Meg Symington (VVWF US) e Christian Lauerhass (KfW), 1
(um) membro do Governo, Moara Giasson (MMA), e do Consultor lntrinseco, o ICMBio, representado
por Antonio Sena. Estiveram presentes tambem , Thiago Barros (MMA), Felipe Starling e Bruno Pulier
(Anglo American) , Marco Lentini (VVWF-BR) , Luis Alentejano (VVWF), Manoel Serrao, Rosa Lemos,

IIana Nina, Clarissa Pimenta e Paulo Miranda do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio,
instituic;:ao encarregada de exercer as func;:oes de Secretaria Executiva do CFT.
0 Presidente do Comite do Fundo de Transic;:ao (CFT) , Antonio Paulo de Azevedo Sodre, preside a
reuniao. 0 Presidente da inicio aos trabalhos as 10:30h da manha declarando aberta a reuniao .
I.

Item' 1 da pauta aprovada: boas vindas, encaminhamentos e delibera~oes da ultima

reuniao e aprova~ao dos itens da agenda
Paulo abre a reuniao apresentando os principals pontos discutidos na ultima reuniao do CFT do dia
14/01/2016. Foram passadas as seguintes informac;:oes: 1) aprovac;:ao do aporte adicional de R$ 3
milhoes nos POAs das UCs; 2) desembolso do KfW para 2016 a ser acordado com o subcomite
financeiro ; 3) a missao de supervisao da fase II do Programa previstas para o periodo compreendido
entre 30/05 e 03/06, no Parque Estadual Cristalino, em Mato Grosso; 4) Relat6rio L em elaborac;:ao
pelo Funbio a ser entregue ate o final de abril e; 5) elaborac;:ao do relat6rio D pelo MMA corn o apoio
do WWF a ser entregue em junho. Com relac;:ao ao item 4, IIana informa que ja tern os numeros de
execuc;:ao fechados para marc;:o, mas que aguarda o fechamento dos dados pela Pragma. Em se
tratando do item 5, o Thiago informa que esta aguardando o relat6rio pelo WWF com os dados
sistematizados e que a previsao de divulgacao do relat6rio

e junho de 2016, ficando para a

pauta da proxima reuniao de julho a apresentacao do mesmo.
II.

Item 2 da pauta aprovada: Atualiza~ao sobre a composi~ao e futuras reunioes do CP e
PCA e MPO no CFT

Dando sequencia, o Presidente passa a palavra para o Thiago e Moara. Thiago se apresenta e inicia
sua fala acerca da nova composic;:ao do Comite do Programa (CP) . lnforma que a terceira vaga
reservada ao MMA ficara entre a Secretaria de Mudanc;:as Climaticas e Qualidade Ambiental- SMCQ
- ou a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural - SEDR. Ressalta tambem que o
Ministerio de Planejamento, Orc;:amento e Gestae (MPOG) ainda nao deu retorno sobre sua
indicac;:ao. 0 Ministerio da Fazenda ja indicou seu representante , sendo da sua Secretaria de Politica
Economica . Ja os representantes dos OGs Estaduais serao indicados por meio da ABEMA, em
carater rotative , participando de forma efetiva, com direito a voto. Feito o convite, foi recebida a
manifestac;:ao de interesse do Amazonas e do Acre, mas ainda nao houve resposta formal da
ABEMA. Os representantes da sociedade civil, FVA (AM) e a Ecopore (RO) , foram eleitos por meio
do cadastre de entidades ambientais da Regiao Norte. Thiago esclarece tambem que os
representantes de doadores privados sao da WWF, Fundac;:ao Moore e Anglo American . Thiago
ressalta que sera editada uma Portaria Ministerial indicando estes representantes para validac;:ao.
I

Nao e obrigat6ria

indicac;:~o

de suplente, mas o MMA se posiciona favoravel quanto a este

procedimento, visando garantir a participac;:ao nas reunioes do CP da maioria das instituic;:oes
envolvidas , considerando possiveis conflitos de agenda. Neste sentido, foram enviados oficios a
WWF, Fundac;:ao Moore e Anglo American solicitando tais indicac;:oes. Por fim , Thiago informou que
sera formalizada uma nova consulta ao MPOG, ressaltando a necessidade da indicac;:ao. Ideal que
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ja se tenha esse representante para a reuniao de apresentac;ao do CP que o MMA pretende realizar
em maio de 2016.
Com relac;ao ao Painel Cientifico de Aconselhamento (PCA) , Thiago esclarece que a reuniao esta
confirmada para dia 15/04, onde serao discutidas as propostas de criac;ao de novas unidades, a
elaborac;ao de Plano de Trabalho para 2016 , a construc;ao de protocolos de monitoramento - Fase
Ill , contemplando a atualizac;ao dos dados de paisagem, 0 uso dos recursos naturais e OS beneficios
socioecon6micos. Thiago relata que ha um avanc;o no desenvolvimento de proposta de protocolo de
monitoramento de beneficios socioecon6micos, em conjunto com a WWF-Brasil, ja tendo sido
contratado especialista para dar andamento a este processo, atuando como facilitador no
levantamento de metodos de trabalho para construc;ao do modele a ser adotado. Thiago ressalta a
importancia de poder contar com especialistas no PCA que fizeram hist6ria dentro do Projeto. Por
fim , informa que a ultima atualizac;ao do Mapa de Areas Prioritarias data de 2007 e que o processo
esta atrasado devido a necessidade de um alinhamento metodol6gico, a ser resolvido brevemente a
partir de validac;ao pelos dirigentes da SBF. 0 processo de contratac;ao de consultoria para
atualizac;ao do mapa esta em andamento, sob coordenac;ao do Departamento de Ecossistemas DECO/SBF .
Moara informa que esta prevista a participac;ao do PCA na elaborac;ao do documento das areas
prioritarias, que e um documento de elaborac;ao longa e muito participativa, sendo construido a partir
de diversas oficinas locais com a sociedade civil, pesquisadores locais, ONGs e tanto a WWF como
demais interessados podem se envolver no processo. 0 TdR para a contratac;ao de consultoria ainda
nao esta fechado, mas assim que estiver sera divulgado amplamente para ciemcia das atividades
que serao desenvolvidas. Paulo Sodre ressalta a importancia de fazermos ·com que o novo PCA
esteja mais proximo do programa, ao contrario do que ocorreu nos ultimos anos. Thiago coloca que
na reuniao do PCA de 15/04 pretende-se avanc;ar nestas tratativas, construindo uma agenda
propositiva.
Ill. Item 3 da pauta aprovada: Status de

cria~ao

das novas UCs

Thiago informa que existem atualmente 15 propostas de criac;ao, totalizando 5 mil hoes de ha . Dessas
propostas , 5 sao federais com estudos finalizados em condic;6es de serem avaliadas, chegando a
um total de 2,9 milh6es de hectares. Encontram-se em negociac;ao na Casa Civil. Moara alerta para
a possivel necessidade de revisao da meta de criac;ao de 6 milhqes de hectares da Fase Ill, ja que
o cenario politico nao esta favoravel as criac;6es e os processes apoiados hoje estao concentrados
na Fase II.
Existem outras 3 propostas de criac;ao de novas UCs no estado de Roraima, no total de 868 mil
hectares. Para o apoio a estas UCs e necessaria assinatura de ACT entre Funbio, MMA e estado de
Roraima, que esta sendo providenciada. Cabe ressaltar que e a primeira vez que o estado ira se
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beneficiar dentro do Programa, pois ate o memento apenas UCs federais eram beneficiadas em RR.
As outras 7 propostas sao de criac;:ao de UCs estaduais, e ja vem sendo apoiadas pelo programa .
Marco Lentini coloca a importfmcia de desenvolver-se um protocolo justo de avaliac;:ao e selec;:ao das
areas para adesao ao programa, que muitas vezes acaba sendo baseada no conhecimento individual
de cada um ao inves de uma analise mais ampla com identificac;:ao de lacunas e um protocolo
baseado em uma metodologia pre-definida. Thiago cementa que devido a esse problema foi montado
um grupo de trabalho com participac;:ao da WNF e MMA para avaliar e definir os criterios de
representatividade das areas e identificar areas de prioridade em termos de adicionalidade. Rosa
questiona a area media das UCs com previsao de criac;:ao pelo ARPA, que e de 200.000 hectares,
havendo algumas UCs de 30.000 ha, o que e inferior

a media inicial

de 500.000 ha. Considerando

que o recurso disponfvel e limitado e que areas pequenas geram um custo maior, questiona se deve
ser estabelecido um limite maximo de area apoiada pelo programa, ja que a meta inicial de 60
milh6es de ha ja foi praticamente atingida. Moara lembra que apoio

a criac;:ao de areas nao significa

que estas serao necessariamente apoiadas pelo programa para consolidac;:ao, e reforc;:a que o
engajamento de uma UC pequena pode trazer apoio a areas maiores. Alem disso, a inclusao dessas
pequenas UCs estaduais visa a estimular uma maior participac;:ao dos estados ate entao pouco
participativos no programa, como o Tocantins. Thiago informa que atualmente o apoio

a criac;:ao de

novas areas esta sendo,feito atraves da Fase II do Programa e que o custo medio e de 300 mil desde
a fase de diagn6stico ate a fase de consulta publica. Coloca tambem que no passado havia mais
oportunidades para a criac;:ao de grandes UCs, o que atualmente e mais diffcil.

IV. Item 4 da pauta aprovada: A questao da inser9ao dos OGs estaduais:

Thiago informa que esta prevista entre os dias 23 e 25/05/2016 uma reuniao como estado do Acre
envolvendo MMA, SEMAIAC e WNF. Para o estado do Amapa , Thiago declara que houve conversa
com Secretario do estado, Marcelo Creao. 0 Secretario se comprometeu em cooperar com a
execuc;:ao dos recursos , bem como dar estabilidade

a

equipe para alcance dos objetivos

consolidando o processo de gestae. A equipe foi capacitada pelo Funbio mais uma vez em marc;:o
de 2016. Em se tratando do estado de Mato Grosso, houve o compromisso do Coordenador de UCs,
Alexandre Batistela, com a contratac;:ao dos pianos de manejo bem como no emprego de recursos
de compensac;:ao ambiental e proposta de realizac;:ao da etapa de campo da Missao de Supervisao
do Banco Mundial no PE do Cristalino. Thiago fez um convite a todos os membros do CFT para
participac;:ao na Missao de Supervisao do Banco Mundial , a realizar-se entre 30/05 e 03/06/2016.
Paulo pergunta se o Funbio esta presente em outros estados na gestae dos recursos de
compensac;:ao. Rosa declara que foi desenhada uma proposta para Rondonia mas que esbarra nas
quest6es tributarias. 0 Amazonas tem poucos recursos de compensac;:ao, assim como o Amapa. 0
Para tem bastante recursos de compensac;:~o . mas falta vontade polltica. Thiago volta

a missao de

campo· e reforc;:a o convite aos membros deste Comite. Paulo deixa registrado o interesse em
participar.

4

Dando sequencia ao assunto da pauta, Thiago informa que recebeu 21 propostas para o estudo de
qualifica9ao e sistematiza9ao dos dados financeiros de estados e ICMBio, sendo selecionadas 4
propostas para a fase de entrevista para conhecer melhor o perfil e o compromisso do proponents.
Em seguida sera estabelecido cronograma de visita aos OG estaduais e federal para ajuste e
melhorias. 0 escopo da consultoria sera no sentido de olhar como o sistema e atualmente
estruturado e proper melhorias. Thiago informa que esta prepara.ndo uma carta de apresenta9ao. Se
precise for a propria UCP acompanhara o consultor. Manuela pergunta se o consultor conseguiria
atuar somente no nfvel tecnico ou se seria necessaria uma articula9ao com os secretaries. Thiago
considera interessante fazer uma comunica9ao em nfvel de coordenayao polftica com secretaries ou
governadores dos estados, apresentando a iniciativa e pedindo a colabora9ao. Tanto o VI/INF quanto
o Funbio auxiliam nessas parcerias e na constru9ao do estudo.
Para as a96es de comunica9ao, Thiago esclarece que foram recebidas 55 propostas para sele9ao
de profissional para planejamento e coordena9ao da agenda de comunica9ao do ARPAISNUC em
curse, sendo selecionadas 16 propostas. A fase de entrevista e dialogo com os parceiros
interessados esta sendo conclufda, prevista para 22/04. lnforma tambem que o Plano de
Comunica9ao do Programa esta sendo desenvolvido, e que a ideia e identificar e focar no publico
proximo da questao ambiental , mas que nao conhece o Programa.
V. Item 5 da pauta aprovada:

Atualiza~ao

sobre

Condi~oes

de Desembolso:

Thiago,apresenta a tabela de atualiza9ao das condi96es de desembolso, abaixo transcrita , e passa
a discorrer sobre cada condi9ao:

No

Condi~ao

1

MOP do ARPA alinhado com o

de Desembolso

Status

.

• Atualizado em outubro de 2015

Objetivo do Fundo de Transi9ao

-

2

lnexistencia de perda lfquida de

• Ganho liquido de 6,7 milhOes de

he~tares

·(59,2 Mha)

UCs

-

3

Relatorios Financeiros por UC

• ICMBio, AC, AM e TO enviaram contrapartida 2015

-

Consultor para detalhamento dos dados financeiros dos OG
em fase de sele9ao

4

Plano de Consolida9ao

• Pianos federal e estaduais elaborados em acordo com
as metas do Programa

.

5

5

Requerimento por parte do MMA
de

Recursos

adicionais

I-

KFW (€31 milhoes)- acordo em separado em analise pela

para Conjur/MMA;

complementar o FT

- GEF (US$ 30 milhoes) - PAD em elabora9ao;
• BNDES (R$ 80 milh6es) - Funbio e MMA preparam nova

---- --r----------------6

Aumento

da

execu9ao

proposta de Pcojeto ao Fundo Amazonia .
---~·-

• Meta alcan9ada

or9amentaria do ICMBio em 2014

7

Monitoramento da conserva9ao

-• Meta de 5 UCs federais do ARPA implementada (12 UCs

da

em processo de implanta9ao e 7 UCs em processo de

Biodiversidade

capacita9ao) ;
• Plano de implementa9ao nas UCs estaduais elaborado
(dez/15) e em implementa9ao;

r-

---+------------------------;------------------------------------------_,
8 Cria9ao de novas UCs (conforme • 25% da Meta (741 .731 ha criados- Meta: 3 Mha ate 2015)

'~-- Iplanejamento)

• 15 propostas (4.999.791 ha) em diferentes fases
-

--------9

Aumento dos recursos

• Aumento de recursos para ICMBio, AM , TO (acima do

Financeiros nao- salariais

projetado) , AC (aquem do projetado)
• Consultor para qualifica9ao dos dados financeiros em
processo de sele9ao

10 Desempenho de consolida9ao

• Pianos de consolida9ao elaborados em acordo com as
metas do Programa
• Atualiza9ao a partir da FAUC 2016- jun/jul

11 Numero
Funcionarios

• Conforme Plano de Consolida9ao das UCs
• 68 % (36) das UCs em grau I alcan9aram a meta de 2
gestores por UC
• 24% (9) das UCs em grau II alcan9aram a meta de pelo
menos 5 gestores por UC

.._______._________________________._ • Atualiza9ao a partir da FAUC 2016- jun/jul
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Thiago esclarece que a 13 condi9ao de desembolso esta atendida, tendo o manual sido atualizado
em outubro de 2015.
No que se refere a 2 3 condi9ao, Thiago informa que vem recebendo, desde final de mar9o, os
relatorios de contrapartida e de a96es do programa e que os esta~os do Acre , Amazonas e Tocantins
ja enviaram as informa96es.
Com rela9ao a 3a condi9ao, Thiago informa que o MMA recebeu ate o final de mar9o os relatorios
de contrapartida e contribui9ao as a96es do programa por parte dos orgaos gestores. ICMBio, Acre,
Amazonas e Tocantins enviaram os relatorios , e o restante dos estados esta sendo cobrado pelo
envio das informa96es que servirao como subsidio para a atualiza9ao dos demais relatorios do
programa. Lembra tambem que a consultoria que esta em processo de contrata9ao auxiliara no
detalhamento mais refinado dos dados financeiros por orgao gestor e os relatorios devem chegar de
forma mais organizada e qualificada, permitindo um melhor entendimento dos financiamentos do
sistema de UCs do programa ARPA
Com rela9ao aos pianos de consolida9ao , Thiago lembra que estes ja haviam sido elaborados com
o ICMBio anteriormente e ao Iongo de 2015 foram desenvolvidos com os demais estados, em
conjunto com a renova9ao dos ACTs que estavam em final de vigencia. Atualmente os pianos de
ccinsolida9ao com todos os estados parceiros estao atualizados e alinhados com os compromissos
estabelecidos para o proximo bienio, e os ACTs renovados . Paulo Sodre pergunta se isso vale para
todas as UCs do programa (Fase II e Fase 111/FT), e Thiago confirma que sim . Pergunta tambem se
ha previsao de passagem das UCs de grau I para grau II. Thiago explica que essa divisao foi criada
na epoca de transi9ao da Fase I para a Fase II do programa e considerou os recursos financeiros
disponiveis na epoca, mas pode ser feita uma revisao com base na modelagem financeira atual.
Paulo concorda.
Para a condi9ao n° 5, Thiago refor9a que estao dedicando esfor9os para a celebra9ao do acordo em
separado com o Kf\11/. 0 acordo em separado encontra-se atualmente na consu ltoria juridica do
MMA, sendo prevista a sua assinatura ate o final do mes de abril. A partir da assinatura do acordo,
o Kf\11/ podera fazer o primeiro desembolso. Espera ate o final do ano submeter o PAD - Project
Appraisal Document ao GEF para avalia9ao. Para o aporte dos recursos do BNDES, o Funbio eo
MMA preparam nova proposta de Projeto ao Fundo Amazonia . Paulo pergunta se MMA tem contato
com algum representante da Noruega em Brasilia. Moara diz que dentro do MMA nao teria. Paulo
ressalta que se existir deveria ser convidado para participar da proxima reuniao . Moara diz que
poderia consultar via Embaixada. A assessoria internacional do MMA poderia fazer essa consulta. A
participa9ao desta pessoa na reuniao do Comite seria interessante para se inteirar de como as
discuss6es do Programa sao feitas.
TAREFA 1: Moara e Thiago ficaram com a tarefa de identificar a pessoa.
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Para a condi<;ao n° 6, Thiago informa que a meta foi plenamente alcan<;ada, eo ICM8io encaminhou
relat6rio de contrapartida reportando que superou a meta estabelecida para 2015. Nos pr6ximos
a nos em fun<;ao de ajustes fiscais o trabalho sera dificultado, e deve ser feito um esfor<;o para mapear
todos os investimentos que as UCs recebem por meio de outros projetos e parcerias e que nao sao
inclufdos nos relat6rios de recursos investidos nas UCs, para que possam ser reportados de maneira
sistematica. Christian pergunta se o aumento de recursos para o ICM8io se traduziu em mais
contrata<;ao de pessoal. Antonio Sena informa que houve concurso publico do ICM8io 'em 2014 que
resultou na contrata<;ao de 35 servidores para Unidades mais crfticas. Em 2015 nao houve concurso
publico. Atualmente o MPOG nao autorizou nenhum concurso em qualquer area. Meara confirma
que precisa fazer uma avalia<;ao do quantitative de pessoal nas Unidades e avaliar onde tem mais
carencia. Afirma a necessidade de estudar alternativas de alocar pessoal sem concurso publico.
8uscar alternativas, como por

e~emplo

via Fundo, para contratar pessoas da regiao , evitando o

modele de servidor estavel. Paulo ressalta a importancia de usar o pessoallocal e que conhece bem
a regiao. Com concurso publico sao aprovadas pessoas de outras regi6es que nao tem esse
conhecimento local. Thiago informa que programas de bolsa de estudo e pesquisa e voluntariado
podem se configurar em op<;6es para viabilizar a contrata<;ao de locais para apoio
e vem sendo analisadas pelo ICM8io e

UCP/MM~.

a gestae das UCs,

Paulo nao tem opiniao formada mas vislumbra

maiores resultados na contrata<;ao de pessoal local. Thiago esclarece que o MMA estuda outras
alternativas de contrata<;ao sem concurso, inclusive por meio de parceria com ONGs locais. Meara
indica que ha um estudo piloto do IPE para obter a avalia<;ao legal para contrata<;ao das
comunidades para for<;a de trabalho. A partir deste piloto buscar a viabilidade da contrata<;ao. Rosa
informa que o Funbio acompanha esse estudo do IPE.
A seguir, Thiago informa que o atingimento da 73 condi<;ao, com todos os OGs em condi<;6es de
implementar os trabalhos de campo e programas de monitoramento. Conforme aprovado na ultima
reuniao, foi realizado o aporte de R$3 milh6es para o monitoramento nos POs das UCs. Alem desses
recursos , ha ainda cerca de R$6 milh6es a serem executados pela Oiretoria de Pesquisa, Avalia<;ao
e Monitoramento da 8iodiversidade - 01810/ICM8io atraves do PO do subcomponents 4.4 Monitoramento Ambiental , apoiando tambem os estados a implementar os protocolos de
monitoramento e sistematizar os dados. 0 ICM8io eMMA vem conversando como Funbio sobre a
importancia de utiliza<;ao desses recursos pelo mecanisme de conta vinculada, viabilizando
contrata<;6es em campo para a realiza<;ao das expedi<;6es que de outra maneira podem se tornar
muito lentas e impeditivas para a execu<;ao das retinas em campo. Thiago explica que h8 na 01810
uma pessoa que ja foi gestora de UC apoiada pelo programa e por isso tem experiencia nos
processes. Rosa coloca que o Funbio e favoravel

a utiliza<;ao

das contas vinculadas das UCs

participantes no monitoramento para viabilizar essa execu<;ao. Meara diz que o MMA ve um ganho
de escala case a execu<;ao pudesse ser realizada diretamente por uma conta gerida pela 01810 para
a implanta<;ao dos m6dulos, ja que os recursos de monitoramento das UCs seriam apenas para rodar
o monitoramento, e nao para a implanta<;ao. Rosa lembra que nos ultimos anos o MMA tem se
posicionado contra a conta vinculada , com utiliza<;ao de recursos privados por servidores publicos,
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e a orienta<;:ao e reduzir a execu<;:ao pela conta. Nesse sentido, o Funbio tem ~uscado alternativas
como, por exemplo, contrata<;:ao de contratos "guarda-chuva" para a aquisi<;:ao de combustfvel e
alimenta<;:ao. Rosa ressalta que a cria<;:ao de uma conta para utiliza<;:ao pelo ICMBio, com sede em
Brasilia, e nao pela UC apoiada pelo programa, e ainda mais complicada e diffcil de justificar,
trazendo vulnerabilidade ao programa. Meara informa que o MMA prefere .que a maier parte dos
gastos seja entao executada via Funbio (compras e contrata<;:6es), a partir de solicita<;:6es
centralizadas pela 01810 ao inves de solicita<;:6es pelas diversas UCs envolvidas. Thiago coloca a
preocupa<;:ao de que por serem aquisi<;:6es locais e de pequena menta, o processo de Procurement
via Funbio pode dificultar a execu<;:ao no tempo necessaria. Rosa informa que as aquisi<;:6es maiores
devem ser feitas via Funbio, e as demais necessidades locais poderiam ser supridas pelas contas
vinculadas das UCs. Nesse caso , o teto das contas da UCs indicadas poderia ser aumentado de
forma a incluir esses gastos do monitoramento. IIana diz que tendo um planejamento previo do MMA,
o Funbio viabiliza as contrata<;:6es e pagamentos.
Para a condi<;:ao n° 8, o Thiago declara que mais de 741 mil hectares de UCs ja foram criadas , mas
a meta para 2015 era de 3 milh6es de ha. Sendo assim, a meta nao foi atingida, havendo redu<;:ao
proporcional do percentual de recursos a serem desembolsados correspondente a essa condi<;:ao.
Em se tratando da condi<;:ao n° 9, o Thiago informa que o aumento de recursos de contrapartida
reportados pelo Estado do Tocantins esta acima do projetado e para o Acre esta aquem do projetado.
Devera se atentar

a corre<;:ao marginal para os pr6ximos anos,

mas a ideia e planejar melhor para

os pr6ximos anos.
Com rela<;:ao a 1oa condi<;:ao, Thiago esclarece que devera s.er providenciada a atualiza<;:ao da FAUC,
com o novo retrato de servidores , pianos de manejo etc, bem como o estudo sobre a possibilidade
de contrata<;:ao de consultor especialista em obras, atraves do POA 2016-2017. Este consultor
ajudara na elabora<;:ao dos TORs para contrata<;:ao dos projetos executives e das empreitadas. Sera
feito um levantamento das demandas existentes de maneira que o consultor oferte 2 ou 3 propostas
de constru<;:ao da estrutura.
Para o atingimento da 11 3 condi<;:ao, o Thiago ressalta a importancia de amplia<;:ao do corpo tecnico
das UCs. 0 desempenho e mais robusto quando a equipe e maier. A partir da FAUC 2016 serao
atualizados estes dados de quantitative de funcionarios.
VI. Item 6 da pauta aprovada:

Atualiza~;ao

sobre o Modelo Financeiro e revisao dos

relat6rios E e F

Thiago informa que teve uma reuniao com o Funbio para avan<;:ar na atualiza<;:ao do modele
financeiro e na revisao dos relat6rios E e F. 0 Funbio entregou um relat6rio com os dados reais e
custos das atividades na Amazonia , e a partir dar deve ser realizado o processo de reavalia<;:ao da
modelagem financeira de custos. Thiago informa que Jon Tua, WWF-US , entrou em contato por e-
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mail , se colocando

a disposic;:ao para elaborac;:ao de um guia para a atualizac;:ao do modele de custos.

Atualmente a UCP esta analisando esta proposta de modele. A ideia e ter uma oficina como fruto
dos resultados e chegar a uma avaliac;:ao destes valores. Paulo pergunta see viavel ate julho. Th iago
diz que sim .
TAREFA 2: Manuela se propos em cooperar com estes resultados junto com Renata Gatti
(MMA), Leonardo Geluda (Funbio) e Jon Tua (WWF-US).
A seguir, o Thiago apresenta o calendario de atividades previstas do Programa:
Abril:
Oficina elaborac;:ao de TdR Plano de Manejo- 10 UCs
Reuniao do Paine! Cientffico de Aconselhamento- 15/04;
Reuniao Comissao de Gestores - 20/04
Maio:
Reuniao do Forum Tecn ico- 10/05;
Reuniao Comite do Programa- a confirmar
Agenda Governo do Acre - 23-25/05 ,
Missao de Supervisao Fase II- MT- 30/05 a 03/06;
Junho:
Relat6rio D- Efetividade Estendida RAPPAM ;
Monitoramento FAUC
Julho:
Semina rio I ntegrac;:ao com Comun idades - Manaus- 10 a 12/07
Oficina para validac;:ao dos limites orc;:amentarios par MR
VII. Item 7 da pauta aprovada:

Atualiza~rao

sobre a

.elabora~ao

do Regimento lnterno do

Subcomite de Doadores Corporativos
Felipe Starling, 9a Anglo American , apresenta a proposta preliminar de atuac;:ao do Subcomite de
Doadores Corporativos, bem como de seu Regimento Interne. Ressalta que tem uma estrutura de
proposta preliminar, estabelecendo regras de governanc;:a, atribuic;:6es dos membros, reuni6es , perda
de mandata etc, bem semelhante aos moldes do Regimento Interne do CFT. Para tanto, e
imprescind fvel a validac;:ao junto ao Funbio. Somente foram colocados os pontes em linhas gerais e
como os doadores corporativos poderiam cooperar como CFT. lnforma que a ideia

e a reun iao deste

Subcomite ocorrer 15 dias antes da reuniao do CFT. 0 objetivo do Subcomite e contribuir para a
governanc;:a do Programa. Felipe prefere nao entrar em detalhes do funcionamento do Subcomite
porque o Funbio ainda precisa analisar a proposta preliminar. Paulo agradece a iniciativa e informa
que e um instrumento bom e sera futuramente utilizado para os demais doadores corporativos
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TAREFA 3: Fica acordado que na proxima reuniao serao discutidos os temas relativos a este
assunto, bern como a aprovacao. do referido Regimento lnterno.

Felipe se compromete a

enviar uma minuta de Regimento lnterno para avaliacao do Funbio, aos cuidados da Rosa.
'

'

VIII. Item 8 da pauta aprovada:

Execu~ao financeira Funbio

Manoel Serrao do Funbio apresenta o grafico de evolu9ao da demanda dentro do Funbio por parte
da area de Compras . lnforma que a meta e que a solicita9~10 e execu9ao seja feita no prazo maximo
de 12 meses, de forma que toda execu9ao caiba neste prazo. A expectativa em 2017 e de 30 a 40%
em ganho de eficiemcia com a ado9ao das novas modalidades de compras e procedimentos internes.
Manoel coloca que um problema do ARPA e a falta de previsibilidade, pois as aquisi96es sao
baseadas em solicita96es; o que chega em Compras e apenas aquilo que foi solicitado pelos
gestores e aprovado por todos os envolvidos no fluxo de aprova96es. Compras responde a
demandas pulverizadas. Considerando que o Plano Operative - PO ja passa por um processo de
planejamento aprovado por todas as instfmcias na sua elabora9ao, poderia se trabalhar com
processes de compras que nao apenas abarcam solicita96es, mas a demanda futura , ja prevista no
PO . Sendo assim , esta em cliscussao uma mudan9a na forma de planejamento do PO que eliminaria
a hecessidade de solicita9ao pelos gestores, aprova9ao do ponto focal, UCP e area tecnica do
Funbio ate chegar ao setor de Compras. lsso permitiria uma maior previsibilidade -para o processo,
trazendo tambem maior eficiencia. A ideia e que esse novo formate de planejamento ja esteja
disponfvel no proximo PO (2018), e se possfvel ainda no segundo ano do PO atual (2017) . A
elabora9ao e utiliza9ao das especifica96es padrao, homogeneizando as solicita96es e permitindo
seu agrupamento em grandes lotes, ja vern apresentando bons resultados. Manoel passa a
apresentar os graficos de processes nao iniciados por categoria de gastos. 0 Funbio objetiva sempre
o equilibria entre o volume solicitado e o executado. Esclarece que vern trabalhando com Compras
o estabelecimento de horas-meta para cada compra, permitindo avaliar o desempenho de cada
comprador. Passa a apresentar execu9ao da Unidade de Compras por trimestre comparando o
mesmo perfodo em 2015 e em 2016. 0 Funbio acompanha de perto estas melhorias de performance.
Pequenas compras e compras temporarias demandaram varies protocolos que precisavam ser
atendidos. Cresce com volume atacando com o varejo. Apresenta no grafico resultados positives. 0
ideal e providenciar contratos de fornecimentos que evitam as pequenas compras, os chamados
"contratos guarda-chuva". 0 Funbio resgatou a inic:iativa do passado de realizar preg6es eletronicos,
tendo um resultado bern positive. Thiago pergunta qual a estrategia para consultorias que demandam
muito tempo da equipe para analisar documenta9ao. Manoel ressalta que ja ha um resultado positive
com as Oficinas de Pianos de Manejo.

E necessaria ter Termos

de Referencia- TdRs mais claros,

bern como a capacita9ao dos gestores e dos pontes focais para filtrar estes TdRs , chegando mais
"redondos". A ideia e formar mais pessoas na equipe de Compras para trabalhar com temas
especfficos. Desta forma ha a capacita9ao de mais um comprador dando expertise

a equipe. Antes

a prioridade era focada na ordem de chegada da solicita9ao. Atualmente o gestor de compras faz
essa analise de acordo com a prioridade dos Projetos. 0 Funbio tambem esta trabalhando com Tl
com ciclos trimestrais de entrega dos relat6rios. Thiago sugere que tivesse uma dimensao dos
prazos nas areas internas do Funbio. Para se avaliar o prazo que cada area usou e ter um limite
II

maximo em termos de estrategia, considerando as escalas de prioridade. Manoel diz que esta
perseguinC!o isso. Th lago pergunta se o Funbio utiliza a ferramenta de Business Intelligence para o
devido monitoramento. Manoel informa que atualmente esta sendo avaliado atraves do Sistema
Cerebro. Manoel espera que ate 2017 os problemas sejam sanados . Paulo sugere a fixa<;:ao de
algumas metas de melhorias. Busca-se primeiro as cond i<;:6es de atendimento das demandas e
melhorias dos processes internes. Ha um resultado positive por parte dos OGs, ICMBio e UCP
resultando em mudan<;:as na cultura interna do Programa. Alentejano pergunta se tern um plano de
prioriza<;:ao dos projetos. 0 Manoel diz que nao. Alentejano pergunta se ajudaria se tivesse e sugere
um acordo entre as partes para se chegar a esta prioriza<;:ao. Rosa diz que essa prioriza<;:ao nao e
tao simples. Sera o contexte que ira definir. 0 ponto focal deveria avaliar o que e prioridade. Manoel
ressalta a necessidade de especifica<;:ao padrao dos bens , tendo em vista a grande combina<;:ao que
existem para cada bern, assim como o planejamento bern antecipado das solicita<;:6es para que
Compras possa agrupar tudo numa mesma compra. Christian ressalta a necessidade do
monitoramento do impacto na ponta, ou seja, na UC e sugere discussao desse assunto na proxima
reuniao .
Rosa apresenta os valores de recursos executados e comprometidos no perfodo de 2014 a 2016 ,
por meio de graficos. 0 pico de execu<;:ao explica-se em virtude da aquisi<;:ao de grandes lotes. A
partir de mar<;:o de 2016, 27 UCs participaram da execu<;:ao do FT, o que elevou a 'media mensa!
para R$400 mil. Apresentou tambem a execu<;:ao anual do ARPA, compreendendo o perfodo de 2010
a 2015 , ressaltando que nos ultimos 3 anos foram em torno de R$55 milh6es. IIana informou que
estas execu<;:6es foram somente de UCs, relativas

a Fase

II . Nao conta , para tanto, o Fundo de

Transi<;:ao. Em rela<;:ao ao Fundo Transi<;:ao executou-se ate mar<;:o de 2016, R$4,3 milh6es.
TAREFA 4: Manoel ira elaborar e apresentar ao CFT na proxima reuniao um plano de trabalho
com atividades e cronograma para entrega de melhorias em processes internes ao· Funbio
com impacto sobre os prazos para avaliacao e processamento de solicitac6es no sistema,
reduzindo

0

passive existente e evitando novo acumulo de solicitacoes nao analisadas.

IX. Item 9 da pauta aprovada: Doat,tao KfW

Christian ressalta que o mais importante e a assinatura do Acordo em separado. Espera-se que a
mesma Ministra que assinou o contrato assine o acordo em separado. Moara informa que esta em
andamento o processo de assinatura: ja sendo providenciado o processo interne com toda a
documenta<;:ao e que ja se encontra ha 2 semanas com a CONJURIMMA.
X. Item 10 da pauta aprovada: Atualizacao sobre o processo de contratacao do no.vo gestor
de ativos

Christian informa que Aylton enviou a solicita<;:ao para contrata<;:ao do novo gestor de ativos no infcio
de mar<;:o para Christian e Miguel , mas s6 houve retorno em abril por parte do Ktw por um malentendido entre eles . Agora a documenta<;:ao da pre-qualifica<;:ao se encontra com Aylton para
fechamento . Carsten

.Sar~dhSf3 ,

do Ktw, provavelmente nao podera participar presencialmente do

~lnh-~r....(
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Beauty Contest, e foi solicitado que seja por videoconferemcia, em ingles. Ne~se caso, sera
necessaria traduzir todos os documentos para o ingles. A previsao e de 2 semanas para avalia~ao
do Funbio e KNV sobre a pre-qualifica~ao e convite as empresas. Ap6s esse perfodo, ha mais quatro
semanas ate a realiza~ao do Beauty Contest, portanto a previsao e de que ocorra em julho com as
3 a 6 empresas selecionadas para

apresenta~ao

e defesa oral das propostas de investimentos.

XI. Item 11 da pauta aprovada: Enquadramento na politica de investimentos
Paulo apresenta a Polftica de lnvestimentos do FT, assim como o fluxo de ingresses e dispendios
dos recursos administrados no Brasil. A polftica de investimentos diz que no Brasil deve ficar apenas
os recursos esperados para dispendios em 4 anos e 20% do que exceder esses 4 anos. Nesse
sentido, o fato e que estamos com um pequeno valor no Brasil desenquadrado da polftica. Esse valor
com dados de fevereiro estaria por volta de R$35 milhoes. Enfim , no Brasil deveriam estar investidos
apenas R$98 milhoes mas ao final de fevereiro havia R$113 milhoes. 0 mais simples sera ajustar
isso sem ter que repassar recursos para o exterior, evitando gastos com IOF, pois entrarao recursos
do GEF e KNV que poderiam ser depositados no exterior e nao internalizados. Na

proje~ao

apresentada nao estao inseridos os recursos adicionais do GEF e KNV. Paulo opina que deveriamos
ter mais flexibilidade na polftica e nos investimentos no exterior. Meg concorda em nao enviar
recursos para o exterior evitando gastos com impostos.
TAREFA 5: Paulo se propos a enviar os guadros atuais

a Meg,

Christian e Avecita para

discussao no Subcomite financeiro.
XII - Item 12 da pauta aprovada: Andamento do Programa "Paisagens Sustentaveis da
Amazonia" - doar.tao GEF
Thiago apresenta o Programa "Paisagens Sustentaveis da Amazonia". lnforma que conseguiu com
o GEF a

autoriza~ao

para fazer agrupamento das diversas

a~oes ,

que a

destina~ao

dos recursos
I

sera imediata ao FT e que o desenho esta sendo providenciado junto com o BM, com vistas a
elaborar uma proposta para o GEF. Apresenta os 4 Componentes de trabalho do Programa: 1) Areas
Protegidas da Amazonia lntegradas (Arpa) ; 2) Manejo integrado de paisagem para a
conectividade de areas protegidas; 3) Politicas e Pianos para
em Paisagens e; 4) Fortalecimento institucional e

coopera~ao

Produ~ao

Sustentavel e

promo~ao

da

Restaura~ao

regional.

Considerando o componente 2, Thiago ressalta que o mesmo se dara entre areas protegidas,
aumentando a viabilidade e ado~ao de praticas de baixo impacto. As areas abrangidas serao fora
das UCs (APPS, Reservas Legais, areas indigenas ... ). Meara ressalta a importancia do apoio

a

gestae integrada destes territories. Serao apoiadas as cadeias produtivas, bem como recursos
geneticos mais processados que tenham valor farmaceutico e nao s6 coleta de sementes para
industria farmaceutica . 0 componente 4 sera baseado na
Colombia, com o mapeamento de

a~6es

coopera~ao

Sui-Sui , incluindo Peru e

de fortalecimento institucional nos pafses, bem como a

melhoria de produ~ao sustentavel em areas de conserva~ao . Thiago esclarece que o MMA esta
fazendo o detalhamento dos Componentes de trabalho. lnforma sobre a reuniao do Comite Diretivo
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do Programa em Lima , no Peru , onde foi definida composi~ao dos membros, sendo 2 do GEF, 2 do
BM , 2 do PNUD, 1 do VVVVF-Peru , 2 do Brasii/MMA, 2 da Colombia e 2 do Peru . Estabeleceu tambem
periodicidade das reunioes , sendo 4 anuais (3 virtuais e 1 presencia!). A presencia! esta programada
para acontecer na Colombia. No Brasil foram indicados o proprio Thiago Barros e Rodrigo Vieira. Os
suplentes nao foram definidos.
Thiago passa a apresentar o status atual dos Componente de trabalho do Programa: Componentes
1 e 3 com bom detalhamento; Componente 2 em
constru~ao

constru~ao

com parceiros e Componente 4 em

com Peru, Colombia e Cooperantes. Ou seja, esta na fase de detalhamento de

atividades, identificando quais tipos de

a~oes

serao realizadas com indicadores bem definidos e <;>s

custos para estas atividades. Tambem foram apresentados os criterios para defini9ao de areas de
interven~ao do Projeto dos Componentes 2 e 3, sendo: Arco do Desmatamento; Areas Prioritarias

para

Preven~ao

e Controle do Desmatamento; Vetores de Desmatamento (estradas ,

energeticas, portos); Oportunidades de

Conserva~ao

instala~oes

e Complementariedade com outras iniciativas

governamentais ou da sociedade civil. Com base nestes requisites, houve um recorte do que se
trabalha hoje no bioma amazonico. Na proxima oportunidade sera apresentado um mapa mais claro
destes componentes 2 e 3.
Por fim , o Thiago apresentou o calendario de atividades do Programa, realizadas e previstas:
Calendario- Realizado

Reuniao de seguimento MMA/Funbio/BM- 15/fev/16
Reuniao Virtual do Comite Diretivo- 25/fev/16
Calendario- Previsto

Reuniao Virtual do Comite Diretivo- 25/mai/16
Reuniao do Comite Diretivo- Colombia- 22-27/ago/16
Envio dos Projetos Nacionais ao GEF- outubro/16
Com

rela~ao

a reuniao

do Comite Diretivo em Colombia, Thiago esclarece que avaliar o status dos

Projeto Nacionais, e das a~oes de coopera~ao regional , com vistas a submissao das propostas ao
GEF em novembro de 2016. Rosa ressalta a importfmcia deste Projeto do GEF , aportando US$ 115
milhoes para os 3 pafses.
Alentejano pergunta o que esta sendo feito a respeito de mudan~as climaticas, com destaque a
manuten~ao das florestas e combate ao desmatamento. Moara destaca a adapta~ao as mudan~as

climaticas. Esclarece que os pianos de manejos estao sendo construfdos, contemplando ou nao
estes eventos. Dentro do MMA existe estudo para conseguir um refinamento melhor para mensurar
os impactos destas

mudan~as

climaticas, prevendo

a~oes

que deverao ser tomadas para mitigar os

desmatamentos. 0 evento das mudan~as climaticas nao e mais encarado como dificuldade e sim
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•

uma forma de capacitar as pessoas para entender melhor estes eventos e buscar estudos de pianos
de manejo. A ideia

e estudar junto ao INPA os efeitos destes eventos e usar esses resultados para

a gestae das Unidades . Busca-se internalizar no gestor como a questao climatica pode impulsionar
suas atividades e nao as atrapalhar.

XII. Item 13: Encerramento e confirmac;ao das datas das pr6ximas reunioes do CFT
Paulo confirma as datas das pr6ximas reuni6es , ressaltan,do que sao as mesmas ja agendadas: dia
14/07/2016 em Brasilia e dia 17/11/2016 no RJ . Recomenda ao Thiago que as reuni6es do CP sejam
pr6ximas a reuniao do CFT.
Paulo pergunta aos presentes se tern mais alguma questao a ser considerada. Thiago ressalta que
foi proveitosa a reuniao e ficou contente com os numeros de execuc;ao que o Funbio apresentou .
Nada mais havendo a tratar o Presidente agradeceu a participac;ao de todos e deu por encerrada a
reuniao . Lavrada esta ata, lida e achada conforme, assinam-na o Presidente e os membros
presentes, bern como a secretaria e os demais integrantes da Secretaria Executiva do CFT presentes

a reuniao .
Rio de Janeiro, 14 de abril de 2016.
Membros do CFT:
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Antonio Paulo Sodre (WWF/Brasil)

Christian L{u;tU;ss (KfW)

IS

Moara Giasson (MMA/Brasil)
Consultor lntrinseco:

Antonio Sena (ICMBio)
Secretaria Executiva do CFT:

Rosa Lemos de Sa
Secretaria Geral do Funbio

~ano~errao
Superintendente de Programas do Funbio
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AttLh~

IIana Nina de Oliveira
Gerente do Programa Arpa no Funbio

61arissa Scofield Pimenta
Assistente do Programa ARPA

~v~h

Paulo Miranda

Consultora
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