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 Projeto DGM FIP Brasil 

6ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor Nacional 

Dia 18 de maio de 2020 – reunião virtual 

Presentes João Nonoy, Anália Tuxá, Srewe Xerente, Giba Tuxá, Lucely Pio, Mayk Arruda, 

Jhonny Martins, Jossiney Evangelista, Valcélio Terena e Maria de Lourdes, representantes 

da sociedade civil do CGN; os representantes do Governo, Rodrigo Medeiros (MMA) e 

Pedro Bruzzi (FIP Coordenação); a equipe do Projeto DGM/FIP Brasil, representado por 

Álvaro Carrara, Claudia Calorio, Aderval Costa, Carla Blenda, Nivea Pereira, Gabriel 

Ribeiro, Welerson Amaro, Paula Vanucci e Mônica Debuche; os membros da direção do 

CAA/NM - AEN, representado por Braulino Caetano, Aline Silva e André Alves; e do Banco 

Mundial (entidade observadora), nas pessoas da Bernadete Lange, Daniella Arruda, 

Alberto Costa e Camila Santana.  

Proposta de pauta: 1) leitura e aprovação da ata da 8ª Reunião Ordinária do CGN 

(jan/2020); 2) síntese monitoramento DGM Brasil (mai/2020); 3) minuta Rede de 

Solidariedade DGM Brasil - plano de enfrentamento da COVID-19; 4) outros 

encaminhamentos.   

Síntese monitoramento DGM Brasil (mai/2020) 

A síntese do monitoramento, apresentada abaixo, mostrou um comparativo do 

monitoramento anterior para que se tenha uma melhor noção do avanço dos indicadores: 

8ª Reunião Ordinária CGN 
 (jan/2020) 

6ª Reunião Extraordinária CGN 
(mai/2020) 

Quanto à execução física: Quanto à execução física: 

12 subprojetos concluíram atividades físicas 
(9 executando saldo) 

15 subprojetos concluíram atividades físicas 
atividades físicas e financeiras 

Quanto à execução financeira: Quanto à execução financeira: 

36 subprojetos têm execução financeira 

acima de 50% 

53 subprojetos têm execução financeira 
acima de 50% 

21 subprojetos têm execução financeira 

entre 50 e 20% 

6 subprojetos têm execução financeira entre 
50 e 20% 

5 subprojetos têm execução financeira entre 

20 e 1% 

4 subprojetos têm execução financeira entre 
20 e 1% 

2 subprojetos sem execução financeira 1 subprojeto sem execução financeira 

26 subprojetos não concluem 28/02/20. 
Novo prazo proposto 30/05/20 

41 subprojetos encerram até 30/12/20. 

 

Com previsão de encerramento em dezembro de 2020, o Projeto DGM Brasil vem sofrendo os 

impactos da pandemia da COVID-19, que obrigou o Brasil decretar quarentena para se diminuir 

a circulação do vírus e proteger sua população. Em decorrência deste novo cenário sem previsão 

para retorno à normalidade, a AEN se viu obrigado a redefinir a programação de encerramento 

de alguns subprojetos, estendendo o prazo para 30/12/2020 para 41 deles e, igualmente, 
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solicitará formalmente ao Banco Mundial aditamento de prazo de encerramento do Projeto 

DGM Brasil até junho de 2021. 

Encaminhamento: serão elaborados os termos aditivos aos subprojetos que possuem previsão 

de encerramento para 29/05/2020 e que acabaram por sofrer atrasos devido à pandemia. 

Minuta Rede de Solidariedade DGM Brasil - plano de enfrentamento da covid-19 

Foi enviado no dia 07/05/2020 ofício assinado pela coordenação do CGN, propondo a 

disponibilização de recurso para apoio emergencial aos beneficiários do Projeto DGM Brasil 

frente à pandemia de COVID-19 para compra de itens básicos (alimentos, materiais de higiene 

e equipamentos de proteção) ou para as cooperativas que estão com produtos estocados e 

necessitando serem comercializados e consumidos. Neste sentido, a AEN apresentou uma 

minuta que apresenta uma proposta, resumida a seguir: 1) Realizar uma chamada para todos os 

subprojetos que demandam apoio, composta por um questionário 2) Carta convite a 2 

instituições que possuam projetos apoiados pelo DGM, mediante Acordo de Subdoação, para 

atenderem essas demandas.  

Após leitura, discussão da minuta e apresentação do questionário o Banco Mundial fez algumas 

sugestões e considerações, a saber: 1) a princípio, uma chamada inicial junto aos coordenadores 

dos 64 subprojetos com prazo de preenchimento de uma semana, para se melhor poder traçar 

um panorama de quantas famílias contempladas pelo Projeto DGM Brasil que de fato 

necessitariam de apoio; 2) foi perguntado ao CGN qual seria a dimensão do edital (público ou 

restrito aos 64 subprojetos); 3) foi esclarecido que a proposta de Rede de Solidariedade deverá 

ser enquadrada na janela de “Respostas a Ameaças Imediatas”, cumprindo todas as exigências 

convencionadas no instrumento. 

Em relação à dimensão do edital, a AEN ponderou ao Banco Mundial quais seriam as formas que 

poderiam ser chanceladas quanto ao repasse de apoio a comunidades que não possuem 

subprojetos, incluindo também alguns membros do CGN, como por exemplo Jossiney, Analia, 

Maria de Lourdes e Valcelio. O Banco Mundial se prontificou em realizar uma consulta ao setor 

responsável para esclarecer a dúvida.  

Encaminhamentos: 1) o CGN deliberou que o alcance da proposta alcance tão somente os 

beneficiários dos 64 subprojetos e os membros do CGN; 2) o modelo de questionário 

apresentado pela AEN na reunião foi aprovado, tendo os membros do Comitê recomendado o 

mesmo para aplicação junto aos subprojetos; 3) foi proposta a data de 27/05/2020 para que a 

AEN apresentasse uma proposta considerando as respostas obtidas na aplicação do 

questionário.  

Outros encaminhamentos 

Auxílio emergencial para membros da sociedade civil do CGN: no mesmo documento que 

embasou a proposta de Rede de Solidariedade , foi realizada uma consulta sobre a possibilidade 

de que fosse dispendida ajuda financeira aos membros da sociedade civil do CGN. Em resposta, 
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o Banco Mundial condicionou o possível aporte financeiro a uma decisão que deve ser tomada 

pelo Comitê Gestor Global (CGG). 

Encaminhamento: o CGN irá elaborar um ofício com o auxílio da AEN que deverá ser 

encaminhado e discutido com o CGG na sua próxima reunião ordinária, com previsão que 

aconteça no dia 20/05/2020.  

Proposta de apoio DGM Brasil ao Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos 

e Territórios Tradicionais (MESPT/UnB): no dia 06/02/2020, o MESPT, por meio da sua 

coordenação enviou ofício direcionada à AEN realizando uma sondagem sobre a 

possibilidade de que fossem concedidas 6 bolsas de estudo (R$1.500,00 cada) para 

estudantes comunitários que ingressaram no mestrado no ano de 2020.  

Encaminhamento: tendo em vista a nova conjuntura causada pela pandemia da COVID-19, a 

AEN irá entrar em contato com o MESPT para obter maiores informações de como está o 

andamento das atividades do mestrado, buscando alinhar a parceria às demandas que estão 

surgindo no contexto da pandemia. O CGN manifestou com unanimidade que a concessão seja 

feita por doação do Projeto DGM Brasil, levando em conta as possibilidades, critérios e regras 

do BM.   

Informes FIP: foi informado que o FIP foi transferido da Secretaria de Relações 

Internacionais para a Secretaria de Florestas. O membro do FIP no CGN se prontificou em 

manter o Projeto DGM Brasil informado quanto a essa transição, e também sondou a 

possiblidade de que seja realizada uma reunião do FIP Coordenação no início de junho de 

2020.  

 

Certificados Lucely e Anália Curso de Capacitação em Sustentabilidade e Incidência 

Política: Lucely e Anália solicitaram emissão de certificado do curso considerando que não 

compareceram ao último módulo pois estavam representando o DGM Brasil na COP 25. 

Encaminhamento: a equipe de capacitação da AEN irá encaminhar os certificados.  

Salvaguardas ambientais no caso de subprojetos indígenas: considerando a portaria da 

FUNAI que reduz as obrigações processuais para a concessão de licenças ambientais no 

caso de subprojetos indígenas, foi indicado pelo Banco Mundial que deve-se elaborar o 

parecer, sendo que a AEN deve estar juridicamente segura de que não existem 

pendências, buscando checar caso a caso especificamente, e contendo documentação 

necessária nos arquivos do Projeto DGM Brasil. 

Encaminhamento: Será realizada uma conversa com a representante da FUNAI no CGN para 
traçar uma estratégia comum para a obtenção dos pareceres caso a caso.  

Coordenação do CGN: considerando que o mandato da Lucely se encerrou em fevereiro 

de 2020, foi solicitado ao CGN uma posição sobre possível recondução da mesma até o 

final da vigência do Projeto DGM Brasil.  

Encaminhamento: o CGN deliberou de forma unânime a recondução da Lucely à coordenação 

do CGN até o final da vigência do Projeto DGM Brasil. A AEN se prontificou em elaborar um 

documento para oficializar essa recondução, tanto para o Banco Mundial quanto para o CGG.  

 
 

18 de maio de 2020. 
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Anália Aparecida da Silva João Nonoy 

 

 

 

Valcelio Figueiredo Maria do Socorro Teixeira Lima 
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Lucely Pio Mayk Honnie Gomes de Arruda 

   

 

 

Pedro Bruzzi Lion Maria de Lourdes Nascimento 

 

 

 

Jhonny Martins de Jesus Jossiney Evangelista 
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