Ata da 2a Reunião Comitê de Coordenação do PROBIO II

No dia 17/06/09, às 10:00h, foi iniciada a segunda reunião do Comitê de Coordenação do
Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - PROBIO II, no
Ministério do Meio Ambiente, localizado no Edifício Marie Prendi Cruz, na quadra 505 norte.
Estiveram presentes os seguintes membros e convidados:
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MANHÃ
10:00 - Discussão da pauta da Reunião. A pauta foi apresentada e aprovada com as seguintes
alterações:
Manhã:
I – Planejamento para 2010
II – Alterações do POA e do PP
III – Alterações do MOP
Tarde:
IV - Definição e apresentação dos territórios a serem abrangidos pelo componente 2 do Probio II
V – Apresentação de proposta de customização do sistema Cérebro
VI – Apresentação de modelo do Relatório Técnico
VII – Discussão sobre possíveis editais a serem lançados pela CEL
VIII – Deliberações finais

Item I da pauta – Planejamento para 2010
A reunião foi iniciada com a discussão de regras e critérios de alocação de recursos para o ano de
2010. O Sr. Braulio Dias afirmou que esses critérios obedecerão às seguintes regras: 1) Alocação
de até 40% do valor GEF para os POA’s iniciais. Para avançar além desses 40% serão utilizados
critérios de efetividade a serem discutidos oportunamente, onde serão avaliadas a capacidade de
utilização dos recursos e de implementação das ações propostas pelo beneficiário; 2) será mantida a
relação dos recursos do GEF com a contrapartida. Para isso, será necessária a comprovação da
contrapartida, atualizando-a no SIGMA.
Foi solicitado que para a próxima reunião do Comitê de Coordenação do PROBIO II, os parceiros
definam os objetivos e metas do projeto como um todo, calculando qual a contribuição referente aos
POA’s de 2009 e 2010, de forma a se saber quanto do que foi gasto em 2009 e quanto do que se
pretende gastar em 2010 contribuirá para atingir as metas do projeto.

Itens II e III da pauta – Alterações do POA, PP e MOP
Foi proposto e aceito pelos beneficiários que as alterações do POA para 2010 sejam realizadas em
três momentos (janelas):
01 a 20 de janeiro
01 a 20 de maio
01 a 20 de setembro
Para o ano de 2009, ficou acordado que as datas limite para alteração do POA serão 30 de junho e
30 de outubro. A representante da GEFUS/CAIXA Juraci Rangel informou que as alterações do
POA pelos Parceiros sem que estas estejam aprovadas pelo MMA e Banco Mundial são
problemáticas, uma vez que a CAIXA utiliza tal ferramenta para verificar a previsão de recursos.
Tal procedimento, caso as alterações não venham a ser autorizadas, podem levar a CAIXA a
autorizar pagamentos indevidos. O Consultor do MMA Danilo Pisani informou aos parceiros a
existência do POA auxiliar. O POA auxiliar é um tópico do Módulo Planejamento que tem como
finalidade proporcionar ao usuário remoto a possibilidade de formular propostas de alteração do
POA na parte que lhe compete, e que só passarão a valer depois de aprovação da UCP, quando
migrarão para o sistema como POA definitivo. Foi explicado, porém, que o mesmo ainda não se

encontra em sua total funcionalidade. Ficou decidido que enquanto o POA auxiliar não estiver
funcionando em sua integralidade as alterações do POA deverão ser realizadas no POA disponível e
essas alterações devem ser informadas à UCP e à CAIXA.
Após a discussão desse item a primeira parte da reunião foi dada como encerrada.

TARDE
Item IV da pauta – Definição e apresentação dos territórios a serem abrangidos pelo
componente 2 do Probio II.
A representante do Funbio, Fernanda Marques, apresentou algumas áreas selecionadas consultando
sobre o interesse dos outros parceiros em trabalhar nelas. Foram apresentadas uma área na
Amazônia (Juriti) e outra na Mata Atlântica (Baía de Camamu). O Dr. Braulio lembrou aos
parceiros que os critérios de escolha das áreas devem levar em conta também as salvaguardas do
Banco, salientando os eventuais riscos de se trabalhar em certas regiões. A escolha dos territórios
deverá ocorrer antes da definição do POA 2010, sendo solicitado ao Funbio o envio, até o final de
agosto, de propostas de novos territórios para os demais biomas, além de mais informações,
inclusive com análises de riscos, sobre os dois territórios selecionados. Aos demais parceiros foi
solicitado que verifiquem a possibilidade de atuação em cada um dos territórios selecionados (Juriti
e Baía de Camamu) e ainda, que enviem para o Funbio sugestões de novos territórios.

Item V da pauta – Apresentação Sistema Cérebro
Foi realizada uma apresentação sobre as funcionalidades do sistema operacional Cérebro, utilizado
pelo Funbio, uma vez que, por solicitação dos parceiros, está sendo cogitada sua utilização no
âmbito do Probio II. Durante a apresentação, os parceiros informaram sobre as dificuldades
encontradas na utilização do Sigma. O assessor do departamento de Gestão Estratégica DGE/MMA,
Lisandro Beck esclareceu que o programa está passando por melhorias e que brevemente irá utilizar
a plataforma web, o que deverá torná-lo mais eficiente. Porém, no momento, o novo sistema
encontra-se em fase de homologação. Afirmou também que todas as necessidades dos parceiros
serão supridas, propondo um prazo para apresentação do Sigma web aos parceiros e sugerindo uma
reunião com os usuários para que eles apresentem sugestões de ferramentas. Alguns parceiros
solicitaram a liberação dos dois programas para realização de testes. Assim, ficou acertado que o
Funbio irá liberar o acesso ao Cérebro para testes pelos parceiros. O responsável pelo Sigma web
não se manifestou claramente sobre esta possibilidade.
Até o dia 15 de julho os parceiros deverão encaminhar sugestões de demandas de otimização do
Sigma.
Em virtude da demanda gerada ao suporte do SIGMA e ao atendimento recebido especialmente pela
Salete, servidora do DGE/MMA, os parceiros fizeram coletivamente um agradecimento a ela.

Item VI da pauta - Apresentação de modelo do Relatório Técnico
A representante do MMA, Keila Juarez, apresentou o Modelo de Relatório Semestral que será
utilizado no Probio II. Ficou a cargo da UCP enviar o Modelo de Relatório aos parceiros, além de
disponibilizá-lo na página do MMA/Probio II. Ficou clara a intenção de que no futuro o relatório
técnico seja preenchido online, por meio um programa a ser desenvolvido.

Ficou definido que os parceiros deverão enviar o Relatório Técnico referente ao período de março
de 2008 até 30 de junho de 2009 para a UCP até 10 de julho. Esta deverá consolidá-lo até 20 de
julho, que é a data limite para o envio do relatório consolidado aos parceiros, que terão até o dia 25
de julho para efetuar as eventuais correções e devolvê-lo à UCP. A UCP deverá, até o dia 30 de
julho, efetuar as eventuais correções e encaminhar o Relatório consolidado ao Banco Mundial.
Por solicitação dos parceiros, a tabela 4 do Relatório Técnico somente deverá ser apresentada por
ocasião da definição do POA 2010 em 31/10/09.
Para não alterar as datas pré-estabelecidas de reunião do Comitê de Coordenação do Probio II, e
manter o prazo de envio do Relatório ao Banco, a aprovação do relatório será on line.

Item VII da pauta - Discussão sobre possíveis editais a serem lançados pela CEL
O consultor do MMA, Danilo Pisani, informou que a CEL contratará, no ano de 2010, uma
instituição para disponibilizar bolsas, sendo solicitado aos parceiros o envio das demandas para um
período de dois anos a partir de 2010. Enquanto isso não ocorre, os parceiros ficam livres para fazer
suas licitações nesse sentido. No que se refere à contratação de empresa para fornecer passagens, o
processo de contratação será realizado pela UCP. Ficou claro que os parceiros poderão optar em
usar as instituições contratadas coletivamente ao término de seus contratos específicos.

Deliberações finais
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Definição, pelos parceiros, dos objetivos e metas do projeto como um todo, calculando qual a
contribuição referente aos POAs de 2009 e 2010.
Envio, pelo Funbio aos demais parceiros, de informações adicionais sobre os dois territórios
apresentados (Ex. demográficas, socioeconômicas, de risco, % cobertura vegetal, ecossistemas
englobados, etc.), além de propostas de territórios para os demais biomas.
Envio, pelos parceiros à UCP, do relatório técnico.
Envio, pela UCP aos parceiros, do relatório técnico consolidado.
Envio, pelos demais parceiros para o Funbio, de sugestões para novos territórios.
Envio, pelos parceiros que ainda não enviaram, das demandas de bolsistas.
Disponibilização, pela UCP, do Modelo de Relatório Técnico na página do Probio/MMA (já
disponibilizado).
Liberação, pelo Funbio, do sistema Cérebro para testes pelos parceiros.
Apresentação do Sigma web aos parceiros e reunião com os usuários para que eles apresentem
sugestões de ferramentas.

Tabela 1 tarefas e prazos estabelecidos na reunião
Tarefa
Alteração do POA 2009 (1º janela)
Envio, pelos parceiros à UCP, do relatório técnico
Atualização dos recursos de contrapartida no SIGMA
Envio de proposta de demandas de otimização do SIGMA pelos parceiros
Envio, pela UCP aos parceiros, do relatório técnico consolidado
Envio, pelos parceiros à UCP, de eventuais correções no relatório técnico
Envio, pela UCP ao Banco Mundial, do relatório técnico consolidado
Envio, pelos parceiros, da demanda de bolsistas pelos próximos dois anos
Envio, pelo Funbio, de novos territórios para atuação

Prazo
30/jun
10/jul
10/jul
15/jul
25/jul
25/jul
30/jul
30/jul
31/ago

Apresentação do Sigma web aos parceiros e reunião com os usuários para que
eles apresentem sugestões de ferramentas.
Envio, para o Funbio, pelos outros parceiros, de sugestões de novos
territórios.
Alteração do POA 2009 (2º janela)
Inclusão no SIGMA: efetivação de gastos do GEF e contrapartida 2009
Preenchimento do POA 2010 no SIGMA
Próxima reunião do CCP
Brasília, 29 de junho de 2009

31/ago
15/out
20 a 30/out
31/out
31/out
18/nov

