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 Projeto DGM FIP Brasil 

11ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional 

Dia 09 de dezembro de 2020 – reunião virtual 

Iniciou-se às 09h00 do dia 09 de dezembro de 2020, em ambiente virtual, a 11ª Reunião 

Ordinária 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, Tseredzaró Ruri-õ, representantes da sociedade civil do CGN; os representantes do 

Governo Federal, Rodrigo Medeiros (MMA), Priscila Feller (FUNAI) e Pedro Bruzzi Lion (FIP 

Coordenação) e a equipe do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM 

- AEN), representada por Álvaro Carrara, Cláudia Calorio, Gabriel Ribeiro, Carla Blenda e 

Nívea Pereira.   

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

uma proposta de pauta para a reunião, a saber: 1) Leitura e aprovação da ata da 8ª 

Reunião Extraordinária do CGN (19/11/2020); 2) Discussão e deliberação sobre 

atividades 2021 e uso dos recursos; 3) Balanço do Apoio Emergencial COVID-19 (Rede 

Solidariedade); 4) Atualização do Monitoramento dos Subprojetos; 5) Informes: Situação 

Povo Xavante; Processo para Regularização das Associações. Ao final da apresentação da 

pauta, o setor de comunicação do DGM Brasil solicitou que fosse apresentado um vídeo 

musical sobre o Projeto DGM Brasil, elaborado em parceria com empresa de comunicação 

contratada.  

Discussão e deliberação sobre atividades 2021 e uso dos recursos 

 Atividades 2021 

Considerando que até o momento da reunião 37 subprojetos já haviam encerrado, e 

também a metodologia de avaliação final dos subprojetos apresentada na 9ª Reunião 

Ordinária do CGN que ocorreu nos dias 08 e 15 de setembro de 2020, em ambiente 

virtual, a AEN solicitou novamente uma posição acerca dos instrumentos e métodos que 

deverão ser utilizados para a atividade.  

É certo que a definição final de como e quando ocorrerá a avaliação final dos resultados 

dos subprojetos depende de uma mudança brusca no quadro atual da pandemia da 

COVID-19, visando a manutenção da saúde de todos os envolvidos. Contudo, a AEN 

esclareceu que tal decisão deve ser tomada o quanto antes, tendo em vista a iminência 

do encerramento do Projeto DGM Brasil no final do primeiro semestre de 2021. Justifica-

se a necessidade desta decisão pela possível necessidade de se realizar remanejamento 

de recursos dos diferentes componentes conforme opta-se por reuniões virtuais ou 

atividades presenciais, e também os trâmites burocráticos junto ao Banco Mundial. Neste 

sentido, a AEN explicitou sua preocupação com os curtos prazos. Da mesma forma, deve-

se refletir sobre o seminário final de encerramento e demais eventos de divulgação de 

documentos, como a cartilha, o Atlas e o livro do Plano de Capacitação. 

Encaminhamentos: o CGN deliberou que, o prazo final para definição concreta desses 

pontos será 12ª Reunião Ordinária do CGN, programada para ocorrer nos dias 09-

10/02/2021. 

 

Nova chamada de “Fortalecimento dos subprojetos” 

Conforme deliberação feita pelo CGN em sua 8ª Reunião Extraordinária, que ocorreu no 

dia 19/11/2020 em ambiente virtual, a AEN divulgou por e-mail e whatsapp no dia 

02/12/2020 a chamada da nova etapa do Projeto DGM, intitulada como “Fortalecimento 

dos Subprojetos”. Foi definido que todos os subprojetos e redes podem apresentar 
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demandas de insumos, no valor de até R$ 18.000,00 que estejam estritamente 

enquadrados na listagem a seguir: 1.1) Equipamentos agrícolas - máquinas e 

implementos agrícolas; 1.2) Equipamentos de informática e escritório - computadores de 

mesa ou notebook, impressoras, nobreak, mouses, data show e telas para projeção; 1.3) 

Equipamentos de comunicação, fotografia e imagem - telefones celulares, máquinas 

fotográficas, câmeras filmadoras, equipamento para vídeo conferência; 1.4) Sementes 

crioulas, para produção de alimentos - sementes de milho e feijão; 1.5) Custos 

operacionais - despesas com diárias e deslocamentos, até o limite de 10% do valor da 

manifestação.  

Encaminhamentos: 1) foi definido que o prazo para envio das Manifestações de Interesse 

se encerrasse no dia 04/01/2021; 2) a AEN, mediante consulta técnica junto à equipe 

técnica do Banco Mundial, irá definir em qual componente/subcomponente o recurso 

financeiro.  

Balanço do Apoio Emergencial COVID-19 (Rede Solidariedade) 

A AEN apresentou ao CGN um balanço atualizado das ações já realizadas pelo apoio 

emergencial Rede Solidariedade DGM Brasil, considerando o encerramento da chamada 

no dia 31/11/2020, a saber:  

- 64 Subprojetos de 70 instituições proponentes (subprojetos + redes) enviaram carta de 

interesse; destes, 59 já receberam transferência bancária, sendo 44 Modalidade 1 e 15 

Modalidade 2; dos que ainda não receberam, 1 optou pela modalidade 1 (127 UNIX – 

aguardando regularização de prestação de contas) e 4 ainda aguardando transferência 

pela Modalidade 2 (liberação STEP/pagamento financeiro). 

Subtotal de recursos financeiros comprometidos até a data da reunião: R$ 873.627,79. 

Sobre as prestações de conta: 

- 29 Prestações de conta entregues, sendo que 9 já enviaram documentação original. - 

30 Subprojetos ainda não enviaram prestação de contas, ou ainda estão executando 

recurso ou devendo prestação de contas (financeiro + Secretaria Executiva estão fazendo 

cobranças semanais) - 64 acordos de subdoação arquivados em formato digital, 15 vias 

originais já enviadas.  

 

Monitoramento e acompanhamento dos subprojetos 

A AEN apresentou tabela contendo a evolução do progresso financeiro e físico dos 

subprojetos, apresentando a situação caso a caso e estabelecendo um comparativo entre 

a situação na última reunião do CGN e a atual, conforme síntese apresentada a seguir: 

Situação 11-2020 Situação 11-2020 

33 subprojetos concluíram atividades 

físicas e financeiras (8 precisam completar 

as atividades físicas no SIGCAA) 

37 subprojetos concluíram atividades 

físicas e financeiras (10 precisam 

completar as atividades físicas no 

SIGCAA) 
26 subprojetos têm execução financeira 

acima de 50% 

22 subprojetos têm execução financeira 

acima de 50% 

1 subprojeto têm execução financeira 

entre 50 e 20% 

1 subprojeto têm execução financeira 

entre 50 e 20% 

4 subprojetos têm execução financeira 

entre 20 e 1% 

4 subprojetos têm execução financeira 

entre 20 e 1% 
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Síntese situação subprojetos com execução financeira entre 50% e 1%: 

Subprojeto 181 (Rede de Apoio e Incentivo Socioambiental – progresso financeiro: 

42%): foi acertada negociação de continuidade do subprojeto em novembro/2020. Está 

em processo de aquisição dos insumos acordados para finalização das aquisições.  

 

Subprojeto 268 (Associação Indígena Myky Waypjatápja Mananukje'y  - progresso 

financeiro: 31%): avanço de 14% em relação ao último monitoramento realizado. 

Iniciaram a construção do espaço multiuso e organização das capacitações. 

Subprojeto 195 (Associação Xavante Warã - progresso financeiro: 11%): avanço de 

5% em relação ao último monitoramento. O apoio operacional entrou em área e está 

realizando diagnóstico para o Plano de Gestão Territorial e Ambiental (PGTA). O veículo 

adquirido está em trânsito para ser entregue na revendedora.  

Subprojeto 109 (Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do 

Papagaio - ASMUBIP - progresso financeiro 9%): não houve mudança nos indicadores 

de progresso físico em relação ao último monitoramento. Foi concluído o edital para as 

aquisições dos materiais de construção e enviado ao apoio do subprojeto. A aquisição dos 

equipamentos está sendo complexa, a maioria são equipamentos específicos, de 

determinadas marcas e a AEN está procurando soluções para a resolução desta questão.    

Subprojeto 166 (Associação da Comunidade Indígena Kaxixó – ACIK - progresso 

financeiro: 16%): a AEN está aguardando a emissão de ofício por parte da FUNAI 

autorizando o início da obra. A comunidade já apresentou toda a documentação 

demandada iniciando pelo CTL no mês de outubro/2020, e até o momento a AEN não 

obteve resposta. A AEN deverá realizar novo aditivo junto à empresa vencedora da obra, 

sem que a mesma se inicia. Sendo assim, a AEN considera a situação deste subprojeto 

como preocupante.  

 

Informes: Situação Povo Xavante 

 

A AEN informou ao Comitê que a reunião programada entre a equipe técnica do CTI, 

juntamente com Hiparidi e assessoria jurídica do CAA-NM para discussão de possíveis 

encaminhamentos a serem dados em relação ao apoio à ação das mulheres Xavante foi 

marcada para a semana do dia 14/12. Neste encontro, pretende-se discutir a necessidade 

de se apoiar a solicitação realizada pela Associação Xavante Warã para fortalecimento da 

ação das mulheres Xavantes, incluindo além de evento, a possibilidade de contratação de 

assessoria jurídica e antropológica especializada para o caso. 

 

Encaminhamento: tão logo definir as bases para este apoio, a AEN se prontificou a enviar 

a proposta para apreciação e deliberação do CGN. 

Processo para Regularização das Associações 

 

A solicitação de que fosse contratada uma consultoria para regularização fiscal, jurídica e 

contábil das organizações de base proponentes dos subprojetos ocorreu na 8ª Reunião 

Ordinária, realizada nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020, na sede do Banco Mundial em 

Brasília/DF. A partir da solicitação do CGN, a AEN construiu o Termo de Referência (TdR), 

buscando elaborar e sistematizar as qualificações necessárias, o objeto da contratação, 

produtos a serem entregues. 

 

Em julho de 2020, a AEN deu início ao processo realizando a inclusão e aprovação da 

atividade no sistema do Banco Mundial (STEP). Em seguida, realizou o envio, pelo STEP, 

do TdR e seus anexos, no dia 01/10/2020, tendo sido os mesmos aprovados pelo Banco 

no dia 05/10/2020. Seguindo ao processo, no dia 08/10/2020 ocorreu a publicação da 

“Solicitação de manifestação de interesse de modalidade seleção baseada nas 
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qualificações do consultor (SQC-001/2020) – Projeto DGM/FIP/Brasil” – para contratação 

de escritório de consultoria para prover orientações técnicas e assessoria na regularização 

fiscal, jurídica e contábil das organizações proponentes dos subprojetos e beneficiárias do 

DGM/FIP/Brasil. A publicação foi realizada por meio dos canais DGM/CAA (site, facebook 

e instagram) e no Sistema do Banco Mundial. Dentro do prazo estabelecido, a AEN 

recebeu Manifestação de Interesse de 05 (cinco) empresas. 

Em contato realizado com o Banco Mundial, a AEN solicitou esclarecimentos quanto às 

etapas da avaliação, que nos orientou quanto a correções no processo de formação da 

lista curta. Nesta etapa, a AEN identificou que o anexo de avaliação do portfólio não foi 

vinculado ao STEP, bem como não solicitado pelo Banco Mundial quando da aprovação do 

TdR.  

Após os esclarecimentos iniciais, iniciou-se um debate sobre quais seriam as 

possibilidades de serviços prestados pela empresa de consultoria que será contratada 

para as atividades de regularização. Bernadete Lange, do Banco Mundial, ponderou sobre 

a necessidade de se realizar um diagnóstico mais elaborado sobre a situação das 

associações capaz de dar uma melhor dimensão acerca da natureza dos passivos. Carla 

Blenda, da AEN, esclareceu que este levantamento será o primeiro produto a ser entregue 

pela consultoria. Mayk Arruda questionou se não seria o caso do setor de contabilidade 

da AEN iniciasse um levantamento preliminar realizando consultas simples na internet a 

partir do CNPJ das associações, com o intuito de melhor entender o panorama e poder 

mensurar as alternativas que melhor fariam aproveitar a consultoria, conforme 

regramento do BM. Foi novamente esclarecido que este levantamento/diagnóstico faz 

parte do serviço de consultoria a ser contratado. Foi destacado pelo BM  a impossibilidade 

de se quitar passivos e dívidas trabalhistas, devendo cada situação, de taxas ou 

multas/juros, ser analisada caso a caso. Após a discussão ficou acordado que os casos 

devem ser reportados previamente para consulta ao BM e CGN para verificação de 

critérios e definição de possibilidade ou não de pagamentos de possíveis passivos das 

organizações.  

Encaminhamento: em termos de edital, a AEN enviará na semana do dia 14/12/2020 

para análise e não-objeção do Banco Mundial as planilhas de avaliação do portifólio e 

proposta técnica para dar prosseguimento ao processo seletivo e contratação.  

 
Vídeo musical DGM Brasil  

A AEN apresentou vídeo musical elaborado por empresa de comunicação contratada, que 

ao longo do ano de 2019/ início de 2020 realizou filmagens em uma seleção de 

subprojetos previamente selecionados, capazes de representar a realidade dos povos 

indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Após apresentado, a AEN fez a 

sugestão de que fosse realizada uma live de aproximadamente 40 minutos ainda em 

dezembro de 2020, a qual seria um momento que marcasse o lançamento deste vídeo, 

aproveitando a ocasião para apresentar os resultados do ano.  

 

Mayk Arruda elogiou a ideia de se realizar uma live, mas sugeriu que a mesma ocorresse 

em janeiro de 2020, considerando que o vídeo é um relatório visual do Projeto DGM Brasil 

e poderia muito bem possibilitar uma discussão acerca dos trunfos obtidos ao longo do 

ano, incluindo a finalização de muitos subprojetos, o apoio emergencial Rede de 

Solidariedade e a nova chamada de Fortalecimento dos Subprojetos.  

 

Encaminhamento: a proposta foi acatada pelo Comitê, que deliberou sobre a possível data 

para a realização do evento online (dia 22/01/2021, a partir das 16 horas). 
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09 de dezembro de 2020. 

 

Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil 


