Projeto DGM FIP Brasil
8ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor Nacional
Dias 15 e 16 de janeiro de 2020 – Brasília/DF
Presentes Tseredzaró, João Nonoy, Anália, Maria do Socorro, Srewe, Giba, Lucely, Mayk,
Jhonny e Maria de Lourdes, representantes da sociedade civil do CGN; os representantes
do Governo, Priscila Feller (FUNAI); Rodrigo Medeiros (MMA) e Pedro Bruzzi (FIP
Coordenação); a equipe do Projeto DGM/FIP Brasil, representado por Álvaro, Claudia,
Aderval, Carla, Nivea e Gabriel; os membros da direção do CAA/NM - AEN, representado
por Braulino, Eliseu, Joeliza e Aline; e do Banco Mundial (entidade observadora), nas
pessoas da Bernadete, Daniella e Camila.
Proposta de pauta: 1) prestação de contas financeiro DGM Brasil; 2) monitoramento dos
subprojetos; 3) repasses sobre as consultorias contratadas (técnico em engenharia civil
para acompanhamento de obras e reformas dos subprojetos; técnica em licenciamento
ambiental – dispensa, emissão e outorga hídrica; 4) seminário final de avaliação DGM
Brasil; 5) regulamento de diárias e adiantamentos; 6) pesquisa CGN subprojetos; 7)
relatos de atividades e eventos; 8) Plano de Trabalho; 9) comunicação (atlas; cartilha;
filmagem e vídeos).
Prestação de contas financeiro DGM Brasil
Síntese por componente:
Subcomponente 1A – Iniciativas Comunitárias
Subcomponente 1A – Iniciativas Comunitárias
Valor contratado: US$ 2.925.000,00 - R$ 10.733.422,96
2019
Despesas realizadas e pagas:
R$ 6.055.985,89
Produtos ou bens a serem entregues, já licitados e contratados:
R$ 1.071.267,97
Adiantamentos realizados, ainda não vinculados como despesa:
R$ 187.525,79
2020
Despesas a serem desembolsadas:
R$ 6.317.096,77
Despesas comprometidas:
R$ 5.063.210,65
Total suplementações aprovadas 2016-2019:
R$ 903.335,84
Saldo contabilizado até o dia 13/01/2020:
R$ 1.253.886,12
Subcomponente 1B – Treinamento e Acompanhamento Técnico
Subcomponente 1B – Treinamento e Acompanhamento
Técnico
Valor contratado: US$ 1.575.000,00
Valor executado acumulado 2016 – 2019:
R$ 2.546.410,39
2019
Despesas realizadas e pagas:
R$ 758.886,29
2020
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Despesas a serem desembolsadas: 1) visitas técnicas para
treinamento em monitoramento/acompanhamento técnico; 2)
atividades de acompanhamento direto aos subprojetos:
R$ 3.227.748,41
Componente 2 – Capacitação e Fortalecimento Institucional
Componente 2 – Capacitação e Fortalecimento
Institucional
Valor contratado: US$ 800.000,00
Valor executado acumulado 2016 – 2019:
R$ 2.392.475,82
2019
Despesas realizadas e pagas:
R$ 1.246.637,94
2020
Despesas a serem desembolsadas:
R$ 1.288.422,75
Componente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação
Componente 3 – Gestão, Monitoramento e Avaliação
Valor contratado: US$ 1.200,00
Valor executado acumulado 2016 – 2019:
R$ 3.586.198,60
2019
Despesas realizadas e pagas:
R$ 712.291,59
2020
Despesas a serem desembolsadas:
R$ 1.360.531,91
Total Geral de gastos acumulados até dez/2019:
R$ 14.610.882,39
Recursos comprometidos até o final do DGM Brasil:
R$ 11.472.814,27 (dólar médio R$ 4,50)
Monitoramento dos subprojetos
A síntese do monitoramento, apresentada abaixo, mostrou um comparativo do
monitoramento anterior para que se tenha uma melhor noção do avanço dos indicadores:
5ª Reunião Extraordinária CGN
(set/2019)
Quanto à execução física:
3 subprojetos
físicas

concluíram

8ª Reunião Ordinária CGN (jan/2020)
Quanto à execução física:

as

atividades

12 subprojetos concluíram atividades físicas
(9 executando saldo)

Quanto à execução financeira:

Quanto à execução financeira:

19 subprojetos têm execução financeira
acima de 50%

36 subprojetos têm execução financeira
acima de 50%

20 subprojetos têm execução financeira
entre 50 e 20%

21 subprojetos têm execução financeira
entre 50 e 20%

17 subprojetos têm execução financeira
entre 20 e 1%

5 subprojetos têm execução financeira entre
20 e 1%
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5 subprojetos sem execução financeira

2 subprojetos sem execução financeira

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

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

Encaminhamentos subprojetos coordenados/apoiados por membros do Comitê:
91 - Aquisição de máquina e equipamento agrícola, conjunto de bombeamento de água,
viveiro de mudas e recomposição de áreas degradadas da aldeia Tuxá (APITTU):
Pontos destacados: 1) aquisição de 70 metros de fio encapado, responsável para
transporte de energia do transformados para a motobomba, considerando que o material
enviado pelo fornecedor era de alumínio, sendo necessária fiação de cobre; 2) aquisição
de disjuntor e brasão; 3) suplementação do valor constante no acordo de subdoação para
aquisição de grade para o trator já adquirido, justificando que a falta do item está
inviabilizando seu uso.
Encaminhamentos: 1) da mesma forma que a AEN tem buscado identificar os itens
entregues que constam na especificação técnica enviada ao fornecedor, foi solicitado ao
coordenador do subprojeto 91 a listagem dos materiais recebidos buscando um melhor
alinhamento quanto às pendências por parte da IRRIGAFORTE, sobretudo as últimas
entregas feitas até janeiro de 2020; 2) Em relação às instalações a serem feitas, o Banco
Mundial sugeriu que o subprojeto contratasse uma pessoa para realização de todas as
instalações, e caso não seja possível, buscasse a contratação de serviço para instalação
do padrão; 3) a suplementação foi aprovada em plenário pelo CGN.
109 - Farinha do Babaçu: uma alternativa de geração de renda para as quebradeiras de
coco-babaçu da região do Bico do Papagaio (ASMUBIP)
Pontos destacados: suplementação de R$40.000,00 parra aquisição de moinho de
mesocarpo, atendendo requisitos sanitários específicos.
Encaminhamento: 1) suplementação aprovada pelo CGN
Repasses sobre as consultorias contratadas
1) técnico em engenharia civil para acompanhamento de pequenas obras
e/ou reformas
Em dezembro de 2019 a AEN contratou um engenheiro civil por intermédio de um
processo público de contratação de consultoria, para prover informações técnicas em
todas as obras que não possuíam as plantas e/ou memoriais descritivo, sendo que o seu
contrato expirará em fevereiro. A AEN ponderou sobre a possibilidade de se estabelecer
um aditivo ao contrato de prestação de serviços do engenheiro, sobretudo para os
subprojetos 129, 211 e 268, solicitação aprovada em plenário pelo CGN.
Encaminhamento: Foi deliberada a assinatura de um aditivo ao seu contrato.
2) técnica em regularização de licenciamento ambiental – dispensa, emissão
e outorga hídrica
Relação de subprojetos apoiados:
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Subprojetos indígenas
Subprojetos que demandam
outorga hídrica
Subprojetos que demandam
dispensa de licenciamento

108 (Hanaiti Yomono/MS); 123 (Casa de Cultura
Karajá/MT); 127 (UNIX/TO); 47 (Xacriabá Sumaré
Peruaçu/MG); 166 (Kaxixó/MG);
91 (Tuxá APITTU/BA); 99 (Humanas/BA)
109 (ASMUBIP/TO); 212 (Pedra Preta/MG); 45
(COTAPI/PI); 55 (Sustentar/MG); 61 (Mutuca/MT);
71 (AMANU/MG); 173 (São Manoel do Pari/MT); 250
(CIMQCB/MA)

O Banco Mundial esclareceu que os subprojetos demandantes de qualquer tipo de
regularização não devem concluir sem ter sanado todas as questões referentes ao
licenciamento, dispensa e outorga. Sobre os indígenas: deve-se elaborar o parecer para
a FUNAI, contudo, 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.
Seminário final de avaliação Projeto DGM/FIP Brasil
Durante a 5ª Reunião Extraordinária do CGN, foram discutidos alguns indicativos de como
poderia ser organizado o Seminário Final de Avaliação do Projeto DGM Brasil. O Banco
Mundial disponibilizou materiais contendo informações sobre como ocorreram os
seminários de preparação e os integradores, e as instituições convidadas no período, os
locais que foram realizados no início do Projeto DGM Brasil, bem como os custos que
seguiram na época.
Para o seminário final, a proposta seria que ele ocorresse em Brasília, em meados de
novembro de 2020, contando com a participação dos beneficiários, representantes das
organizações participante dos editais dos subprojetos, e também contar com todas as
outras organizações que participaram das consultas e dos seminários integradores. A
nova data acordada consta no Plano de Trabalho, último item da presente ata.
Encaminhamento: O CGN deverá indicar 4 membros (2 indígenas, 1 quilombola e 1
comunidades tradicionais) para compor a comissão organizadora do evento. A proposta
seria que essa comissão, composta também pela equipe técnica da AEN, pudesse
trabalhar a organização do evento em momento específico da 6ª Reunião Extraordinária
do CGN, prevista para acontecer entre os dias 12-13/03/2020 em Montes Claros/MG.
Regulamento de diárias e adiantamentos
Foi apresentado para avaliação e deliberação do CGN o novo regulamento de diárias e
adiantamentos do Projeto DGM Brasil. O documento, assinado pela direção do CAA NM,
tem como objetivo orientar os membros do CGN sobre a política de diárias e
adiantamentos para viagens, prestação de contas, justificativas em casos omissos, dentre
outros pontos.
Pesquisa CGN subprojetos
O CGN realizou uma pesquisa independente para mensurar o nível de satisfação dos seus
beneficiários quanto à execução do Projeto DGM Brasil, e apresentou uma síntese inicial
dos resultados obtidos. Em termos gerais, os representantes dos subprojetos
manifestaram estar satisfeitos com as ações apoiadas e com os serviços prestados pela
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AEN e do Banco Mundial. A sistematização final dos dados dependerá do pagamento da
profissional de apoio à pesquisa, solicitação feita pelo CGN junto ao Banco Mundial e AEN.
Encaminhamento: foi deliberado pelo plenário do CGN que o pagamento da profissional
ocorrerá por intermédio de pagamento financeiro advindo dos recursos do Projeto DGM
Brasil. O CGN irá apresentar o resultado final da pesquisa em momento oportuno.
Comunicação (cartilha; Atlas; filmagens e vídeos)
Aderval Costa, da equipe-chave do Projeto DGM Brasil, apresentou o esboço do “Guia de
Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado”, que será lançado no âmbito
do Projeto DGM/FIP Brasil. O Guia possui como objetivo contribuir para a promoção dos
direitos individuais e coletivos dos grupos culturalmente diferenciados, assim como para
o fortalecimento, respeito e reconhecimento da diversidade sociocultural dos povos e
comunidades do cerrado brasileiro, valorizando sua identidade, seus territórios e os seus
modos próprios de ser e viver. Foram estabelecidos prazos para entrega deste produto e
de outros de natureza gráfica/audiovisual, como por exemplo o Atlas e as filmagens que
estão sob tutela do setor de comunicação do DGM Brasil.
Outros encaminhamentos
Coordenação CGN: considerando que a vigência da atual coordenadora do CGN está em
vias de se encerrar conforme resolução, os membros do CGN solicitaram que na 6ª
Reunião Extraordinária do CGN (12-13/03/20, em Montes Claros/MG), este tema fosse
incluído como item de pauta para discussão.
Apoio DGM Evento Terra Madre Brasil: foi avaliada a importância estratégica do evento
como um espaço de formação, intercâmbio, promoção comercial e construção coletiva de
estratégias para conservação da biodiversidade brasileira, sobretudo a do cerrado, para
os subprojetos apoiados pelo DGM Brasil. Considerando a total sinergia existente entre
as iniciativas, ressaltando as ações de mitigação das mudanças climáticas promovidas por
ambas, e que ao menos 15 subprojetos apoiados pelo DGM Brasil integram também Rede
Slow Food Brasil, o CGN deliberou pela negociação para participação de uma delegação
no evento, composta por representantes de alguns subprojetos, da Agência Executora
Nacional, o CAA NM e membros do CGN, totalizando entre 30 e 35 possíveis delegados,
e aporte financeiro de R$75.000,00.
Apoio para regularização das associações subprojetos: o CGN apresentou uma proposta
de que fosse alocado recurso para regularização das associações que executam os
subprojetos. A AEN se comprometeu a verificar a viabilidade de se contratar assessoria
específica para apoiar neste levantamento. Anália também solicitou apoio para
regularização da associação Tuxá, em Cachoeira da Manteiga/MG, e foi informado que o
CAA NM, para além do DGM Brasil, iria auxiliar no processo.

Brasília, 16 de janeiro de 2020.
Comitê Gestor Nacional do Projeto DGM/FIP/Brasil
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