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 Projeto DGM FIP Brasil 

10ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor Nacional 

Dia 10 de março de 2021 – reunião virtual 

Iniciou-se às 09h00 do dia 10 de março de 2021, em ambiente virtual, a 10ª Reunião 

Extraordinária do Comitê Gestor Nacional (CGN) do Projeto DGM/Brasil. Estavam 

presentes: Anália Aparecida da Silva, Gilberto Barros, Jhonny Martins, João Nonoy Krikati, 

Jossiney Evangelista, Maria de Lourdes, Lucely Morais Pio, Mayk Arruda, Maria do Socorro, 

Srewe Brito e Tseredzaró Ruri-õ, representantes da sociedade civil do CGN; as 

representantes do Banco Mundial (entidade observadora), Daniella Arruda e Camila 

Santana; e a equipe do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM - 

AEN), representada por Álvaro Carrara, Cláudia Calorio, Gabriel Ribeiro e Nívea Pereira 

(Projeto DGM Brasil) e Braulino Caetano, Joeliza Brito, Aline Silva e Samuel Leite Caetano 

(diretoria/coordenação executiva CAA/NM).   

Os trabalhos foram abertos pela coordenadora do CGN. Logo em seguida, foi apresentada 

proposta de pauta para a reunião, a saber: 1) Leitura e aprovação da ata da 9ª Reunião 

Extraordinária do CGN (02/03/2021); 2) Propostas/possibilidades de uso do saldo de 

recursos do Projeto DGM Brasil; 3) Informes e encaminhamentos; 4) Metodologia e 

cronograma da avaliação final dos subprojetos. 

Logo em seguida, o CGN sugeriu a inclusão das seguintes deliberações a serem discutidas 

no item Informes e encaminhamentos: 1) Apoio Encontro das Mulheres da área de 

abrangência da APOINME (Palmeira dos Índios/AL 26-30/04/2021); 2) Apoio Campo de 

Salvaguarda de Sementes Crioulas na Aldeia Tuxá Setsor Bragaga (Articulação Rosalino). 

Álvaro Carrara, coordenador do Projeto DGM Brasil, também propôs que fosse discutida 

nova solicitação feita pela Associação Xavante Warã enviada para a AEN, ponto de pauta 

também incluso no item Informes e encaminhamentos.  

1) Leitura e aprovação da ata da 9ª Reunião Extraordinária do CGN 

(02/03/2021) 

A ata da 9ª Reunião Extraordinária foi lida e aprovada sem ressalvas pelos membros do 

CGN.  

2) Propostas/possibilidades de uso do saldo de recursos do Projeto DGM Brasil 

Antes de se iniciar apresentação de nova proposta debatida entre Comissão CGN, BM e 

AEN, Mayk Arruda, membro da Comissão, relatou que houve uma avaliação interna 

realizada pelos membros Comitê sobre a importância de se ter havido uma pausa na 

discussão da utilização do saldo remanescente na reunião anterior. Conforme relatado, 

durante os dias seguintes foi possível qualificar a proposta inicial enviada pela AEN e 

discutida com a Comissão do CGN, a partir da sugestão feita pelo BM de dar opção de 

escolha, principalmente buscando atender as necessidades dos subprojetos na ponta. 

Além disso, o CGN firmou entendimento de que a APOINME deveria ser inclusa na 

categoria de redes com atuação nacional, estando apta então a receber um automóvel e 

não duas motocicletas como proposto inicialmente pela AEN. 

Após envio de documento com sugestão de ajuste na proposta inicial, a AEN elaborou 

uma nova proposta, que foi apresentada por Claudia Calorio, especialista em 

monitoramento do Projeto DGM Brasil, sistematizada no quadro a seguir:  
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Para os subprojetos 

Cenário 1: kits para a 

produção de alimentos (2 

roçadeiras e 1 

motocultivador com 

carreta).  

Valor unitário:  

R$ 20.000,00 

Valor total x 60: 

R$ 1.200.000,00 

Cenário 2: uma 

motocicleta tipo bros 150 

cilindradas com capacete e 

emplacamento  

Valor unitário:  

R$ 19.000,00 

Valor total x 60 

R$ 1.140.000,00 

Cenário 3: estimativa 

feita considerando a 

hipótese de que metade 

dos subprojetos solicitem 

cenário 1 e outra metade o 

cenário 2 

Valor total x 60:  

R$ 1.170.000,00 

Para as redes 

Redes com relevância nacional (Rede 

Cerrado, CONAQ, MIQCB, MOPIC e 

APOINME): automóvel pick-up, 4 portas 

com carroceria e emplacamento 

Valor unitário: R$ 85.000,00 

Valor total x 5: R$ 425.000,00 

 

Redes com relevância regional 

(Pacari, Articulação Rosalino, 

Conselho Terena, ARA w Vyty Cati): 2 

motocicletas tipo bros 150 cilindradas 

com capacete e emplacamento  

Valor unitário:  

R$ 38.000,00 

Valor total x 5: R$ 190.000,00 

Valor total cenário 1 + cenário único redes = R$1.815.000,00 
Valor total cenário 2 + cenário único redes = R$1.755.000,00 
Valor total cenário 3 + cenário único redes = R$1.785.000,00 

OBS: Para executar a proposta, a AEN necessita negociar junto ao BM o aditivo de 6 meses do 
Projeto DGM Brasil, podendo finalizar assim em janeiro/2022, com equipe mínima necessária 
de 8 pessoas. 

Após apresentação da Claudia Calorio, a palavra foi aberta aos membros do CGN. Mayk 

Arruda perguntou à AEN sobre a possibilidade deste apoio cobrir seguros, tendo resposta 

negativa devido ao fato da iminência de encerramento do Projeto DGM Brasil e também 

porque entraria na categoria de custo operacional.  

Giba Tuxá trouxe a questão da Associação dos Retireiros do Araguaia (ARA), que está 

com dificuldades na documentação e por isso também tendo problemas para acessar 

recursos do DGM. Jossiney Evangelista, representante da ARA no CGN, relatou que tentou 

acessar o apoio emergencial Rede Solidariedade mas não conseguiu devido à 

documentação, e manifestou preocupação em como receber as duas motocicletas 

propostas. Mayk Arruda trouxe o entendimento de que, mesmo com a questão 

documental, a ARA deveria ser contemplada nas decisões e deliberações para 

recebimento de aportes do DGM, cabendo à mesma se manifestar sobre a participação 

ou não nas chamadas, trazendo inclusive a possibilidade de a Rede Cerrado receber as 

duas motocicletas e doar à ARA, reforçando se isto seria possível dentro do regramento 

do Projeto DGM Brasil. Braulino Caetano, diretor do CAA/NM endossou a possibilidade 

apresentada por Mayk. Carla Blenda, gerente administrativa do Projeto DGM, esclareceu 

que há uma condicionalidade no Projeto DGM de que os bens adquiridos não podem ser 

vendidos ou doados antes do período de dois anos, o que impossibilitaria uma doação da 

Rede Cerrado para a ARA.  

Encaminhamento: 1) o CGN deliberou pela aprovação da proposta feita pela AEN a partir 

das sugestões encaminhadas pela Comissão, e estará aguardando posicionamento oficial 

do BM quanto à solicitação de reestruturação do Projeto DGM Brasil para dar 

encaminhamento à chamada de premiação de subprojetos/redes; 2) a ARA, a partir da 

articulação do membro do CGN Jossiney Evangelista deverá enviar ao CGN e à AEN 

comunicação se pretende ou não receber a premiação proposta para a mesma, que seria 

2 motocicletas bros 150 cilindradas. 
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3) Informes e encaminhamentos 

 

3.1) Apoio Encontro das Mulheres da área de abrangência da APOINME 

(Palmeira dos Índios/AL 26-30/04/2021) 

Como encaminhamento da reunião anterior, foi solicitado que a APOINME enviasse ao 

CGN e à AEN detalhamento da solicitação enviada com montante total de R$ 60.000,00 

para evento presencial previsto para ocorrer entre os dias 26-30/04/2021, em Alagoas. 

O documento enviado trouxe à tona mais uma vez o receio em se apoiar eventos 

presenciais em tempos de crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19, uma vez 

que demandaria muitos deslocamentos de pessoas.  

 

Daniella Arruda, do BM, manifestou novamente que não existe qualquer possibilidade de 

se realizar um evento presencial no mês de abril, devido à situação da pandemia no Brasil. 

Mayk Arruda relatou que o CGN havia deliberado na reunião preparatória pela aprovação 

do apoio ao evento, desde que ela atendesse a dois critérios: 1) apresentação do 

protocolo de segurança a ser utilizado no evento; 2) todas as pessoas que participassem 

do evento apresentassem o cartão de vacinação, inclusive incluindo a segunda dose. 

Considerando a atual fase da pandemia, Mayk Arruda solicitou que a questão fosse 

rediscutida pelo CGN. Álvaro Carrara reforçou entendimento da AEN, de que mesmo que 

apresentem protocolos de cuidado, não retiraria a responsabilidade da AEN do CGN e do 

BM de que algo possa acontecer. A posição acerca do cancelamento do apoio em virtude 

dos riscos de contágio pela COVID-19 foi manifestada em falas de Tseredzaró, Lourdes, 

Socorro, Anália e Lucely.  

 

Encaminhamento: 1) o CGN deliberou sobre a suspensão do apoio até que a situação da 

pandemia no Brasil se abrande, sugerindo adiamento do evento ou realização online; 2) 

a AEN irá elaborar minuta de carta resposta à APOINME indicando a suspensão do apoio 

momentaneamente.  

 

3.2) Apoio Campo de Salvaguarda de Sementes Crioulas na Aldeia Tuxá Setsor 

Bragaga (Articulação Rosalino) 

Álvaro Carrara informou ao CGN que, conforme deliberado na reunião anterior, foi 

elaborado pela equipe técnica do CAA/NM um formulário de especificações técnicas para 

ampliação/melhoria do campo de salvaguardas de sementes crioulas na Aldeia Tuxá 

Setsor Bragaga, como iniciativa proposta pela Articulação Rosalino. Conforme estimativa 

enviada, o valor total seria de R$ 16.000,00 incluindo os insumos previamente solicitados 

para controle e proteção dos cultivos ao ataque de porcos queixadas. Samuel Caetano, 

da equipe técnica do CAA/NM, explicou que trata-se de uma proposta de projeto com uma 

envergadura um pouco maior para inclusão de sistema de irrigação que ocorrerá após a 

colheita da primeira safra já em andamento, buscando multiplicar sementes em risco de 

erosão genética no Norte de Minas Gerais.  

 

Encaminhamento: 1) o CGN deliberou sobre a aprovação unânime do orçamento proposta 

para implantação das benfeitorias e expansão do campo de salvamento de sementes 

crioulas da Aldeia Tuxá; 2) o acompanhamento das atividades será realizada pela 

Articulação Rosalino e por dois membros da equipe técnica do CAA/NM.  

 

3.3) Apoio ações de comunicação propostos pela Associação Xavante Warã 

Álvaro Carrara relatou sobre envio de solicitação de aditivo ao subprojeto 195 – executado 

pela Associação Xavante Warã, incluindo aí uma proposta para ação de comunicação 

interna na Terra Indígena Sangradouro, no Mato Grosso, totalizando o valor de R$ 

60.000,00. Foi alertado ao CGN que se o referido apoio seja aprovado, será necessário 

deslocar do recurso da chamada de premiação aos subprojetos/redes, comprometendo 

inclusive a deliberação tomada na presente reunião.  
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Encaminhamento: 1) a AEN irá elaborar carta em resposta à Associação Xavante Warã 

indicando a impossibilidade de se realizar a suplementação em virtude de não haver 

recursos disponíveis no momento.  

 

3.4) Outros encaminhamentos 

1) Foi estabelecido um prazo de até 30/06/2021 para execução e finalização de todos as 

Manifestações de Interesse recebidas na chamada de “Fortalecimento dos Subprojetos”; 

2) Foi estabelecido um prazo de até 30/06/2021 para finalização de todos os subprojetos 

ainda em execução. Excepcionalidades poderão ser avaliadas caso a caso a partir do 

entendimento do CGN; 3) o CGN deliberou pela finalização de novas solicitações de 

suplementação por parte dos subprojetos, tampouco subvenções financeiras para eventos 

e outras atividades de natureza semelhante.  

4) Metodologia e cronograma da avaliação final dos subprojetos 

Claudia Calorio apresentou a proposta de metodologia para as avaliações finais virtuais. 

Informou que elas irão ocorrer três vezes na semana, sempre às terças, quartas e quintas, 

entre os meses de abril e junho de 2021. Destacou que a reunião irá acontecer em três 

momentos: 1) apresentação dos objetivos do subprojeto, resultados esperados, 

resultados alcançados, situação SIGCAA e checklist contendo situação administrativa 

(financeira, documental e legal), elaboração de relatórios, salvaguardas ambientais e 

sociais; 2) avaliação do subprojeto, apresentando inclusive a percepção de como foi a 

execução do projeto, e posteriormente debate com CGN, BM e CAA/NM; 3) Leitura do 

Termo de Encerramento do subprojeto. 

 

Em termos de logística, a Secretaria Executiva irá verificar quais são os subprojetos que 

não possuem condições de realizar avaliações na própria localidade e viabilizar o 

deslocamento das pessoas para que elas possam participar em um lugar com melhor 

acesso à internet.  

 

Encaminhamento: 1) o CGN deliberou pela aprovação da metodologia de avaliação final 

proposta pela AEN; 2) o CGN se comprometeu a enviar relação de membros(as) que irão 

participar de cada avaliação.  

 

 

10 de março de 2021. 

 

Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil 

 

 


