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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO INTERMINISTERIAL DO PLANO DE 

INVESTIMENTO DO BRASIL – PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL - FIP – 30/04/2015 

 
Abertura.  
 
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 
de reunião nº 639, no 6º andar do edifício sede do MMA, na Esplanada dos Ministérios, foi 
realizada a 3ª reunião do Comitê Executivo Interministerial para o Plano de Investimento do 
Brasil – FIP, com a participação de: Sr. Ernani Lustosa Kuhn – Secretaria Executiva - SECEX/MMA; 
Sra. Carla Leal Lourenço de Miranda – Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 
- SMCQ/MMA, representantes do órgão responsável pela Coordenação Técnica do Plano de 
Investimento; Sr. Gabriel Lui e Sr. Allan Kardec Milhomens – Secretaria de Extrativismo e 
Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDR/MMA, representantes do Projeto CAR/FIP; Sr. Jânio 
Oliveira Coutinho, da SEDR/MMA, representante do DGM/FIP; Sra. Cláudia M. Mello Rosa – 
Gerência de Informações Florestais do Serviço Florestal Brasileiro – GEINF/SFB, representante 
do Projeto Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos 
Recursos Florestais do Cerrado pelos Setores Público e Privado – IFN Cerrado; Sra. Kátia Marzall 
- Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo – Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento -  SDC/MAPA, representante do Projeto Produção Sustentável em 
Áreas já Antropizadas, ABC Cerrado; Sra. Andrea Ferreira Portella Nunes e Sr. Roque João 
Tumolo Neto – Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – 
SPPPD/MCTI, representantes do Projeto Sistemas integrados de monitoramento da cobertura 
vegetal, da ocorrência de incêndios florestais e da emissão associada de GEE no Bioma Cerrado; 
Sr. Marco Aurélio Araújo, da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda – 
SAIN/MF, Ponto Focal para o FIP no Brasil. 
 

A pauta da reunião foi composta por três itens: 1. Discussão e aprovação do Projeto do 
MCTI; 2. Atualização quanto ao andamento dos projetos do Plano de Investimentos; e 3. Outros 
assuntos. 

 
 
1. Discussão e aprovação do Projeto do MCTI 
 

O projeto Sistemas integrados de monitoramento da cobertura vegetal, da ocorrência 
de incêndios florestais e da emissão associada de GEE no Bioma Cerrado do MCTI foi aprovado 
de forma unânime pelo Comitê Interministerial. Houve algumas sugestões de adequação do 
texto, que no entendimento dos participantes não impediram a sua devida aprovação.  

 
A sra. Cláudia Rosa comprometeu-se a enviar seus comentários ao MCTI para sua 

incorporação. Em síntese, haveria necessidade de se alterar a palavra “modificar” no projeto, 
pertinente à mudança de classificação do IBGE. Além disso, enfatizou aspecto importante, que 
o projeto poderia ser enriquecido na relação com o CAR e com o Inventário Florestal.   
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Houve questão por parte da Sra. Carla Leal (SMCQ) pertinente ao início do projeto 
(desembolso), programado para 2017, mas que se entende ser conveniente para 2016. O MCTI 
se encarregou de checar internamente a questão e alterá-lo para 2016. O MCTI informou ter 
concordado também com os comentários recebidos do Banco Mundial. 

 
A Sra. Carla questionou se o projeto estaria refletindo posicionamentos do INPE, em 

vista das recentes contatos ocorridos com representantes do INPE. Seria importante atentar 
para a sua participação no projeto. Como resposta, o MCTI informou que essa participação 
aconteceu, que a versão foi revisada pelo INPE.  

 
Nessa linha, a SMCQ comentou que haveria trecho no projeto dissonante com o INPE, 

envolvendo a versão do Prodes/matriz de indicadores, pois o Prodes foi combinado com 
fracionamento a cada 2 anos; em alguns trechos estaria previsto como frequência anual e em 
outros a cada 2 anos. O MCTI ficou de checar essa questão. Por fim, a SMCQ questionou se, para 
a assinatura do acordo de cooperação técnico, não seria necessária a assinatura do INPE. Houve 
entendimento de que essa questão poderia ser trabalhada após aprovação do subcomitê, sem 
impedimentos. 
 
 
2. Atualização quanto ao andamento dos projetos pelos integrantes   

 
Quanto ao programa do DGM (Dedicated Granted Mechanism), o Sr. Ernani Kuhn 

comentou a respeito do encaminhamento da SEDR sobre o assunto e últimos andamentos. 
Mencionou proposta da SEDR, prevista em Nota Técnica, em que especifica duas opções para 
acelerar a sua estruturação pelo governo, quais sejam (i) instituir Comitê Gestor do DGM 
vinculado ao Comitê Interministerial do FIP ou (ii) prosseguir no desenvolvimento de Portaria 
Interministerial MMA – MJ, por meio da Funai, para sua instituição. O comitê optou pela 
segunda opção, por já estar acordado e não haver previsão normativa nas atribuições do Comitê 
Interministerial, para sua vinculação. O Sr. Jânio Coutinho comentou, quanto às dificuldades 
enfrentadas para o andamento da situação até então, que houve dissolução de equipe da Funai 
e que o acompanhamento junto ao MJ não ocorreu na forma prevista, o que veio a atrasar o 
processo.  
 

A Sra. Cláudia Rosa informou, no que concerne ao projeto do Inventário Florestal, que o 
recurso para a contrapartida entrará na próxima janela orçamentária, via decreto previsto para 
publicação até julho.  
 

A Sra. Kátia Marzall informou que o projeto do MAPA já dispõe de consultores 
contratados, e que está em processo de contratação empresa de monitoramento de impacto. 

 
 
3. Outros assuntos 
 

Quanto à possibilidade de obter-se recursos adicionais para o Plano de Investimentos 
do Brasil, o sr. Marco Araújo (MF) informou que os doadores americanos estariam avessos à 
destinação de mais recursos para uma economia emergente grande, como no caso brasileiro, e 
em vista do projeto apresentado pelo MMA-MAPA, de US$40 milhões. O projeto do BID-BNDES 
estaria em 3º lugar no ranking dos especialistas do subcomitê. Informou que o Sr. Artur Lacerda, 
da SAIN/MF, na representação no BIRD, iria tentar defender os dois projetos, em reunião dia 15 
de maio, mas talvez para um valor de 20 US$ milhões. 
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Adicionalmente, colocou que o projeto do BID de US$ 6 milhões teria a vantagem de 
puxar o BNDES para apoiar a restauração florestal, e que o projeto do BID-BNDES teria mais 
chances de ser aprovado, pois é de escala menor. Nessa linha, o BNDES no futuro poderia vir a 
apoiar ações com municípios no PPCerrado. Os representantes da SEDR/MMA e do MAPA 
afirmaram não ter interesse, tecnicamente, em realizar projeto se o valor ficasse muito baixo, 
mas que até US$ 30 milhões seria possível, pois o custo interno de execução e coordenação não 
justificaria em caso contrário. Com relação ao projeto do BNDES, a Sra. Carla comentou que a 
SMCQ teria preocupações com o encaminhamento do projeto em alto nível, posição 
manifestada pelo seu Secretário, Sr. Carlos Klink.  
 

Quanto à reunião do FIP a realizar-se no Congo no final de junho próximo, o Sr. Marco 
informou não haver tema para decisão; que serão abordadas as experiências dos países. 
Solicitou ao MMA a indicação de interessados até a próxima semana (total de dois), mas que já 
haveria manifestação positiva do MCTI a respeito. Solicitou também indicar contato para 
elaboração do relatório de monitoramento, que tem prazo para ser enviado ao subcomitê até 
30/06. Para os projetos que não dispõem de indicadores, colocou que seria importante relatar 
sua evolução textual, conforme conversado anteriormente com o Sr. Ernani Kuhn. 
Adicionalmente, o sr. Marco Araújo informou que a SAIN/MF é a autoridade designada pelo GCF. 
Encerrou-se a reunião. 

 

Encaminhamentos Responsável 

Envio da contribuições para o projeto do MCTI  SFB/MMA (Sra. Cláudia Rosa) 

Indicação de representante do MMA para participar na 
reunião do FIP no Congo 

Coordenação FIP (Sr. Ernani Kuhn) 

Indicação de ponto focal do MMA para consolidar 
informações para o relatório de indicadores 

Coordenação FIP (Sr. Ernani Kuhn) 

Incorporação das alterações do projeto e para posterior 
encaminhamento ao FIP 

MCTI (Sra. Andrea Portella, e Sr. 
Roque Tumolo Neto) 

 

Participantes Órgão Assinatura 

Andréa Nunes Portella SPPPD /MCTI  
 

Allan Kardec Milhomens SEDR/MMA  
 

Carla Leal Lourenço de Miranda SMCQ/MMA  
 

Claudia Maria Mello Rosa   SFB/MMA  
 

Ernani Lustosa Kuhn SECEX/MMA  
 

Gabriel Lui SEDR/MMA  
 

Jânio Oliveira Coutinho SEDR/MMA  
 

Kátia Marzall SDC/MAPA  
 

Marco Aurélio Araújo SAIN/MF  
 

Roque João Tumolo Neto SPPPD/MCTI  
 

 


