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 Projeto DGM FIP Brasil 

13ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional 

Dia 13 de abril de 2021 – reunião virtual 

Iniciou-se às 09h00 do dia 13 de abril de 2021, em ambiente virtual, a 13ª 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 e Tseredzaró Ruri-õ, representantes da sociedade civil do CGN; os representantes 

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

Coordenação); os representantes do Banco Mundial (entidade observadora), Alberto 

Costa, Daniella Arruda e Camila Santana; e a equipe do Centro de Agricultura Alternativa 

do Norte de Minas (CAA/NM - AEN), representada por Álvaro Carrara, Claudia Calorio, 

Gabriel Ribeiro e Nívea Pereira (Projeto DGM Brasil) e Braulino Caetano, Aline Silva, André 

Alves de Souza e Joeliza Brito (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 da ata da 10ª Reunião 

Extraordinária do CGN (10/03/21).; 2) Situação das avaliações finais dos subprojetos; 3) 

Apreciação e deliberação sobre proposta de novo apoio DGM/CIF - Fundo de Investimento 

Climático encaminhado pelo Banco Mundial; 4) Informes e encaminhamentos (consultoria 

para apoiar a regularização de associações; informe sobre a Manifestação de Interesse 

Fortalecimento dos Subprojetos).  

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

antes do item Informes e encaminhamentos: 1) Instalação de internet aos membros do 

CGN que ainda não possuem 2) Apoio Acampamento Terra Livre 2021.  

Situação das avaliações finais dos subprojetos 

Claudia Calorio, especialista em monitoramento do Projeto DGM Brasil, apresentou uma 

síntese sobre as principais ações que envolveram as avaliações finais nos últimos meses. 

Recapitulou que na 10ª Reunião Extraordinária (março/2021) foi aprovada a metodologia 

de avaliação final dos subprojetos de forma virtual, tendo em vista a situação da 

pandemia. Aprovou-se também o cronograma das avaliações, que levou em conta o 

seguinte critério: realizar 2 avaliações por dia, sendo 2h para cada subprojeto, da mesma 

categoria identitária, para facilitar a participação de um membro do CGN nas 2 reuniões.  

No entanto, percebeu-se que no processo preparatório vários subprojetos precisariam se 

deslocar, e alguns subprojetos pediram para adiar a avaliação, pois não gostariam de 

colocar as pessoas em risco de contágio da COVID-19. Neste sentido, a AEN trouxe para 

a apreciação do CGN a proposta de se organizar as avaliações finais em duas etapas: 1) 

A primeira que incluirá os subprojetos que não precisarão se deslocar, para começar as 

avaliações por esses subprojetos; 2) A segunda dos subprojetos que precisarão se 

deslocar e que serão realizados num segundo momento.  

Seguindo nessa linha, a AEN também propôs os seguintes encaminhamentos: 1) Realizar 

e concluir um mapeamento, para identificar os subprojetos que precisam e os que não 

precisam se deslocar, até dia 21/04/21; 2) Elaborar um novo cronograma, para iniciar as 

avaliações da primeira etapa, a partir de 03/05/21; 3) Concluir todas as apresentações, 

que serão usadas nas avaliações finais, em abril/21, independente de quando a avaliação 

será realizada e se haverá condição de realizá-las, no caso das que demandam 

deslocamento; 4) Estabelecer o prazo máximo de até 30/6/2021 para encerramento das 

avaliações finais, considerando que os compromissos contratuais entre o CAA/NM e os 

subprojetos, tais como relatórios parciais e finais estarão concluídos e documentados no 

Sistema de Gestão.  
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Na avaliação da AEN reforçada por Álvaro Carrara, coordenador do Projeto DGM, é 

importante manter a suspensão das avaliações virtuais que demandam deslocamento em 

virtude dos riscos atuais de contágio, mas mantendo as avaliações com os subprojetos 

que possuem internet em casa. Claudia Calorio também indicou a importância de se 

manter as avaliações para que seja lido o termo de encerramento do subprojeto e enfim 

sanar todas as obrigações contratuais por parte da AEN. Daniella Arruda, do Banco 

Mundial, reforçou a necessidade de serem realizados os encontros virtuais e a participação 

do CGN no acompanhamento e finalização dos subprojetos que possuem conexão, 

sugerindo que se aguarde o máximo possível para poder tentar fazer em algum momento 

com os demais. 

Após a apresentação da proposta e antes de abrir para votação, foi realizada um pequeno 

relato sobre as primeiras avaliações virtuais realizadas. Lucely Pio, coordenadora do CGN, 

relatou que a avaliação do subprojeto 130 (COOPCerrado) foi muito positiva, pois permite 

ouvir sobre o os benefícios do subprojeto, relatando também ser muito gratificante ver o 

coordenador apresentando os resultados do projeto, indicando que as avaliações 

deveriam continuar com os subprojetos que não precisam se deslocar. Jhonny Martins 

reforçou o comentário da Lucely, relatando ver as pessoas narrarem com entusiasmo os 

resultados do subprojeto 61 (ACORQUIRIM). Sugeriu também que fosse criado um 

portifólio com as falas dos beneficiários nas avaliações, que estão sendo gravadas pela 

AEN. Alberto Costa, do Banco Mundial, reforçou a sugestão do Jhonny sobre a elaboração 

de um vídeo com os principais relatos dos beneficiários nas reuniões. 

Pedro Bruzzi, representante do FIP Coordenação, informou que a instituição está 

finalizando processo de seleção com a empresa NSC, que poderá contribuir com o Projeto 

DGM Brasil inclusive nesta etapa de avaliações finais. Braulino Caetano, diretor do 

CAA/NM, concordou com a continuidade das avaliações com quem possui conexão e 

sugeriu já tirarmos uma outra possibilidade para quem não possui. Mayk Arruda, do CGN, 

trouxe a possibilidade de que seja realizado um vídeo depoimento como alternativa. Sobre 

a proposta, Claudia Calorio ponderou que mesmo com vídeo depoimento, para fazer uma 

gravação por celular precisa de acesso à internet, a não ser que o projeto tenha uma 

câmera filmadora.  

Encaminhamentos: 1) A AEN irá continuar com o agendamento das avaliações finais para 

os subprojetos que não necessitam de deslocamento; 2) A AEN irá finalizar levantamento 

de quem precisa e quem não precisa se deslocar até o dia 21/04/21, e a partir desse 

panorama pensaria uma proposta para avaliação olhando os casos que precisariam se 

deslocar, trazendo levantamento e proposta para a próxima reunião do CGN. 

Apreciação e deliberação sobre proposta de novo apoio DGM/CIF - Fundo de 

Investimento Climático encaminhado pelo Banco Mundial 

Álvaro Carrara relatou que foi informado pelo BM sobre a possibilidade de acesso a um 

novo apoio para o Projeto DGM Brasil via CIF. Foi encaminhado pelo BM uma proposta 

que mantém a estrutura atual do DGM, com o CAA/NM como AEN, CGN como órgão 

deliberativo e o BM como financiador. Caso aprovado, o novo apoio demandaria uma 

chamada de apoio aos subprojetos na forma de edital, com prazo de execução de 24 

meses, com orçamento de US$375.000,00. Em síntese, os eixos temáticos estariam 

conectados com o contexto de promoção da produção de alimentos por meio das 

iniciativas sustentáveis, fomento da colheita de produtos nativos, adaptação às mudanças 

climáticas por meio da gestão dos recursos hídricos, capacitação de membros para 

habilidades gerenciais buscando acesso às comunidades junto aos mercados, e 

construção de uma plataforma colaborativa de compartilhamento de conhecimento.  

Alberto Costa complementou dizendo que o projeto foi enviado no início de abril/21, e 

está em fase de a aplicação, não estando ainda garantido. As regras do DGM continuam 
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se aplicando, CAA como AEN, CGN decidindo projetos comunitários com transferência de 

recurso de US$14.000 por subprojeto. A grande novidade seria a plataforma de 

compartilhamento de experiências, uma rede de troca de ideias e resultados junto às 

comunidades.  

Em seguida foi aberto para considerações. 

Álvaro Carrara ponderou sobre o apoio operacional da nova proposta, que totaliza US$ 

8.000,00 para a proposta como um todo. Alberto Costa sugeriu reformulação dessa 

rubrica caso seja aprovado, pois ao seu ver trata-se de um valor irrisório para 

operacionalização. Priscila Feller avaliou que a nova proposta está distante do objetivo 

inicial do projeto, que era formar, capacitar povos e comunidades tradicionais para 

processos de REDD+. Afirmou também sentir falta de se pensar em um outro desenho 

institucional que evitasse o repasse via subprojetos e editais, nos moldes realizados em 

ocasião do apoio emergencial Rede Solidariedade, onde os proponentes tiveram 

oportunidade de executar os recursos por conta própria. 

Mayk Arruda sugeriu mesclar a proposta já aprovada de premiação aos subprojetos e 

redes com a nova proposta, proporcionando assim a divulgação de um edital com maiores 

montantes. Alberto respondeu dizendo que inicialmente havia pensado a mesma proposta 

feita pelo Mayk, contudo foi impossibilitado devido aos prazos distintos de encerramento 

do Projeto DGM e resposta do CIF à nova proposta. Maria de Lourdes, Anália Tuxá, Valcelio 

Terena e Pedro Bruzzi endossaram a possibilidade do CAA/NM ser a AEN da nova 

proposta.  

Braulino Caetano manifestou entusiasmo com a nova proposta, mesmo que não seja o 

CAA a AEN escolhida, pois mais recurso estará chegando nas bases. Afirmou que caso o 

CAA for o escolhido, que tentará dar continuidade ao trabalho realizado nos últimos 5 

anos junto ao DGM Brasil.  

Encaminhamento: Foi proposta a realização de uma reunião ampliada do CGN para 

discussão dos detalhes de execução da proposta, caso a mesma seja aprovada.  

Instalação de internet aos membros do CGN que ainda não possuem  

Mayk Arruda trouxe uma discussão realizada na preparatória do CGN, sobre a necessidade 

de grande parte dos membros de se deslocarem para ter acesso à internet e participar 

da agenda de trabalho do Projeto DGM Brasil. Seriam eles: Lucely, Analia, Tseredzaró, 

Srewe, Nonoy, Valcelio e Socorro. Ponderou também que essa necessidade ganhou 

urgência com a rodada de avaliações finais previstas até o final de junho/21.  

Encaminhamento: a Secretaria Executiva do Projeto DGM Brasil irá entrar em contato 

com os 7 membros do CGN elencados para tratar individualmente de cada demanda e 

buscar o devido encaminhamento com o auxílio local dos beneficiados.  

Apoio Acampamento Terra Livre 2021 

Valcelio Terena relatou que na reunião preparatória do CGN foi discutido junto aos 

representantes indígenas a situação de recurso previamente aprovado com o intuito de 

garantir deslocamento, hospedagem e alimentação nos eventos do ATL em Brasília/DF, o 

qual com o advento da pandemia, acabou impossibilitado sua realização. Foi discutido 

então que o montante total do recurso reservado, que totaliza R$ 50.000,00, fosse 

distribuído para as festividades a serem realizadas em cada comunidade em virtude do 

mês do índio. Analia, Nonoy, Srewe e Giba reforçaram a importância deste apoio, que 

conforme pré-aprovação feita na reunião preparatória pelo CGN, seria redistribuído para 

as festividades das comunidades dos 6 representantes indígenas.  
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Encaminhamento: a Secretaria Executiva do Projeto DGM Brasil entrará em contato para 

levantar as necessidades de cada aldeia representada pelo CGN e checar juntamente com 

o setor administrativo possibilidades para repasse do recurso, que totalizará R$6.000,00 

para cada aldeia representada.  

Informes: Regularização das associações 

Álvaro Carrara relatou que a empresa responsável pelo trabalho de regularização das 

associações foi selecionada e já foi realizada reunião de negociação. A empresa chama-

se JDL, e possui experiência na área de regularização das associações no campo da 

agricultura familiar. A AEN está em fase de assinatura de contrato para a empresa 

executar o serviço previsto em 3 meses e meio, na modalidade virtual, com o objetivo de 

alcançar a regularização das associações. Álvaro esclareceu que em alguns casos pode-

se não necessariamente alcançar a resolução do problema, mas indicativos de como 

resolvê-lo com o auxílio da assessoria contratada. A partir da assinatura do acordo com 

a empresa, a AEN estará encaminhando um comunicado aos 42 subprojetos selecionados 

solicitando envio de Manifestação de Interesse e indicando um ponto focal para estar 

tratando da regularização junto a consultoria jurídica.  

Manifestações de interesse chamada de fortalecimento 

Claudia Calorio atualizou a situação das Manifestações de Interesse da chamada de 

Fortalecimento dos Subprojetos, indicando que os insumos estão sendo inseridos no 

sistema STEP do BM. Relatou que foi recebido uma quantidade grande de variedade de 

insumos, dificultando assim a aquisição e resultando em atrasos no cronograma inicial. 

Os insumos serão adquiridos em compras únicas e distribuídos em endereço indicado 

pelos subprojetos, sendo que a previsão seria finalizar a entrega até o final de junho.  

 

Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil, 13 de abril de 2021. 

 

 

  


