ATA da 1ª Reunião Ordinária da Comissão de Gestores do Programa ARPA
Nos dias 21 e 22 de dezembro de 2011, na sede do Funbio no Rio de Janeiro, realizou-se
a primeira reunião da Comissão de Gestores do Programa ARPA. Estiveram presentes:
Alexandre Silva de Oliveira (PARNA do Rio Novo), Ana Flávia Ceregatti Zingra
(RESEX do Rio Unini), Marcos Rocha da Silva(PARNA Serra do Pardo), Patrícia
Ribeiro Salgado Pinha (REBIO do Lago Piratuba), Simone Nogueira dos Santos
(REBIO Jaru), Fábio Leite (Funbio), Daniela Leite (Funbio) e Ilana Nina (Funbio).
Daniela Leite iniciou a reunião às 09h52 contextualizando a criação da Comissão de
Gestores do Programa ARPA. Em seguida foram definidos os tópicos a serem abordados
na pauta da reunião.
Foi relatada a situação atual do programa, quem são os doadores hoje (BNDES e KFW)
e o porquê do contingenciamento de recursos ocorrido em 2010.
Marcos Rocha trouxe o assunto de contratação de sobrevôo e foi sugerido o
estabelecimento como pré-requisito de contratações a não cobrança de horas para
deslocamento da empresa e a priorização de empresas locais.
Daniela então expôs a possibilidade de estabelecer contratos guarda-chuva com as
empresas para otimizar o processo de contratação. Patrícia sugeriu a definição de datas
limites para certas solicitações e ficou acordada a elaboração de um calendário
amarrando várias datas por sugestão de Alexandre Oliveira.
Fábio Leite integrou a reunião explicando detalhes sobre o projeto Terra do Meio –
União Européia e garantiu que haverá recursos para plano de manejo das UCs apoiadas
pelo mesmo.
Em seguida Ana Flavia indagou sobre as metas de demarcação estratégica das Unidades
e sobre o edital de apoio à gestão integrada. Daniela informou que estes assuntos ficam
a cargo da UCP e foi sugerida a elaboração de uma lista de encaminhamentos (anexa a
esta Ata).
Fabio e Daniela entraram no tópico do FAP esclarecendo dúvidas sobre o MOP
aprovado e o funcionamento futuro do FAP.
Iniciou-se a discussão sobre o sistema cérebro II. Fábio explicou o funcionamento do
sistema e os problemas que atrasaram o planejamento de insumos do POA 2012/2013.
Informou que provavelmente no início de janeiro irá acontecer o planejamento de
insumos.
Todos debateram a possibilidade de adiar o inicio do POA 2012/2013 e ficou acordado
que o planejamento de insumos acontecerá até o final de janeiro e que o POA
2012/2013 terá início em fevereiro, sendo que a UC que finalizar seu planejamento
antes deste prazo e tiver a aprovação do ponto focal e da UCP poderá iniciar o POA
2012/2013 ainda em janeiro.
O tópico Estrutura do Funbio foi então abordado com os gestores relatando demora
excessiva na aprovação das prestações de contas da conta vinculada. Informaram que o
prazo de cinco dias úteis não vem sendo cumprido e que há um excesso de formalidade
nos contatos pessoais com o Funbio, que tem dificultado ainda mais as operações. Fábio
e Daniela explicam que o momento é de mudanças no Funbio e que a questão será
revista.
Ana Flavia sugere que os gestores (Comissão) façam uma apresentação de
contextualização sobre o trabalho em uma UC para o pessoal do Funbio.
Todos discutem o teto da conta vinculada e Daniela fala da possibilidade de aumento.
Fábio diz que o aumento de teto é possível para aquelas UCs que prestam contas
corretamente.

Patrícia fala da necessidade do Funbio se cadastrar no IBAMA para que a compra de
madeira legalizada via CV seja possível, já que a nota fiscal deve ser emitida em nome
do Funbio.
Simone pergunta se não é possível aumento emergencial do teto da CV neste final de
POA para agilizar o gasto dos recursos. Daniela e Fabio concluíram que no momento
não é viável.
Após intervalo de uma hora para almoço a reunião é retomada às 15hr50. Patrícia
indagou sobre aquisição de equipamentos fora do subprojeto Operacionalização e após
justificativa ficou entendido que somente o subprojeto de Pesquisa e Monitoramento
pode prever compra de equipamentos específicos.
Após discussão sobre a ECI, os critérios da definição para UCs em grau I e grau II e a
importância de uma análise mais detalhada da situação de cada UC ficou acordado mais
um encaminhamento à UCP relativo à realização de uma capacitação nestes tópicos.
Patrícia fala da necessidade premente de uma revisão da ECI conjugada com a revisão
da FAUC ainda em 2012, posterior a revalidação do POA 2012.
Após percepção da ausência de referencia à Comissão de Gestores no MOP atualizado
ficou definido um encaminhamento de inserção do regimento interno da mesma a ser
criado nesta reunião. Todos ressaltaram a importância do reconhecimento da Comissão
como instância consultiva e de sua participação no Fórum Técnico, PCA e no Comitê do
Programa.
Ana Flavia questionou o funcionamento interno do Funbio procurando saber se a
estrutura da equipe será adequada ao aumento da demanda do programa ARPA no
próximo biênio. Daniela explica que mudanças já estão sendo feitas e que um aumento
na equipe será feito provavelmente em meados de 2012.
Simone trouxe a questão de reposição dos equipamentos adquiridos e o grupo decidiu
encaminhar a dúvida para UCP. Daniela falou da necessidade dos gestores realmente
conferirem os equipamentos recebidos e assinarem o termo de recebimento para
garantia de um processo de compras mais eficiente. Foi levantada também a
importância dos gestores subsidiarem o Funbio com informações sobre potenciais
fornecedores.
Ana Flávia então indagou sobre pagamento de diárias e alimentação via CV e ficou
acordada a necessidade de revisão de regras e valores de diárias na próxima reunião da
Comissão.
Foi iniciada a discussão sobre os cursos de capacitação sendo proposta a retomada da
capacitação para o preenchimento de PEP, FAUC, ECI e POA em oficinas regionais,
participativas e anuais. Já os cursos de capacitação do Funbio serão realizados em sua
sede no Rio de Janeiro.
O primeiro dia de reunião foi finalizado às 19h20 com a proposição de um encontro
anual do Programa ARPA a ser realizado em setembro de 2012.
Teve início o segundo dia de reunião às 09h10. Daniela abriu a reunião mostrando
alguns documentos que haviam sido requisitados no primeiro dia.
Foi então dado início a organização do calendário (anexo) com definição dos prazos
para solicitações, datas para os cursos de capacitação a serem realizados na sede do
Funbio e um encaminhamento à UCP sugerindo um calendário anual a ser divulgado em
janeiro de 2012.
Em seguida foi discutida a organização da Comissão de Gestores. Foi construído o
Regimento Interno da Comissão junto com a definição de quais instâncias do Programa
a Comissão deve estar presente e qual serão suas atribuições. Determinou-se também a
necessidade de criação de POA para a Comissão (anexo).

Às 14h30 a reunião foi retomada após intervalo de almoço com a finalização do
regimento interno. Em seguida Manoel Serrão e Leonardo Geluda da equipe do Funbio
deram início à apresentação do modelo estratégico de captação financeira desenvolvida
para o Programa ARPA e para o FAP.
Ficou acordado que os gestores irão dar suporte na revisão de algumas informações
utilizadas no modelo. Manoel convidou os gestores a apresentarem idéias de possíveis
soluções e estratégias de arrecadação de recursos. Leonardo encerrou a apresentação
mostrando alguns números e possibilidades reais e ouvindo sugestões dos gestores.
Foi retomada a discussão abordando o tema do envolvimento das Coordenações
Regionais e ficou decidido que as mesmas serão incluídas nas comunicações com os
gestores. Os gestores falaram do papel dos pontos focais no Programa e das falhas de
comunicação. Alexandre sugeriu a realização de uma reunião entre a Comissão de
Gestores e o ICMBio. Marcos então propôs a elaboração de uma carta e que esta seja
entregue em mãos durante uma reunião com o ICMBio.
Ficou acordado que será elaborada e enviada uma carta de apresentação da Comissão de
Gestores solicitando ao CP o reconhecimento e a formalização da mesma no Programa
ARPA. Será também agendada uma reunião com o ICMBio para tratar das atribuições e
do arranjo da Comissão.
Em seguida foram definidas as datas do processo eleitoral dos cinco novos gestores,
assim como as datas das próximas reuniões da Comissão de Gestores.
Com o término das discussões a reunião foi encerrada às 18h45 tendo sido lidos e
aprovados o regimento interno da Comissão de Gestores, a lista de encaminhamentos a
ser feitos à UCP e ao ICMBio, o POA 2012/2013 da Comissão e a presente ata que foi
assinada por todos os membros da Comissão.
Ilana Nina
Gerência do Programa Arpa
Membros da Comissão de Gestores:
__________________
Alexandre de Oliveira
_______________
Patrícia Salgado Pinha
__________________
Ana Flávia Ceregatti
______________
Simone dos Santos
__________________
Marcos Rocha
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ANEXO 01:
Pauta da reunião:
1)
Informes Gerais (15min)
2)

Situação atual do Programa (30min)

3)

Esclarecimentos sobre POA 2010 e POA 2012/2013 (01h)

4)

FAUC e PEP na definição de tetos do POA – definições de Grau I

e Grau II (40min)
5)

Estrutura Funbio para prestação de contas e suporte aos gestores

(45min)
6)

Organização da Comissão – como funcionará? Participação nas

diversas instâncias de decisão, etc. (segundo dia)
7)

Comunicação interna do Programa e envolvimento das CRs

(segundo dia)
8)

Sistema cérebro 2.0 – início do planejamento de insumos (15min)

9)

Programa Arpa – Encontros anuais (01h)

10)

Capacitação dos gestores para o FAP (30min)

11)

Definição de calendário anual (40min - segundo dia)

12)

Estabelecimento de prazos para diferentes solicitações – ex.

calendários, placas, bens, etc.
13)
dia)

Estratégias de captação de recursos para o FAP (01h – segundo
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ANEXO 02:
Encaminhamentos:
Planilha de Encaminhamentos
Encaminhamento
Responsável Prazo
1. Cobrar uma resposta a UCP sobre o edital de apoio a Ana Flavia 15/02/2012
iniciativa de gestão integrada (mosaicos) e reforçar a Ceregatti
Minuta
importância do apoio e como o 2.2 será conduzido a partir de
2012.
2. Esclarecimentos sobre a meta relacionada à demarcação Ana Flavia 15/02/2012
estratégica – alguns gestores esclarecem que a demarcação Ceregatti
Minuta
não é necessária em alguns pontos, mas no preenchimento da
FAUC não há abertura para deixar isso claro (somente nos
comentários, que não tem sido considerados).
3. Funbio solicitar para UCP o plano de trabalho 2012/2013
Funbio
06/01/2012
4. Liberação do planejamento de insumos em janeiro –
Funbio
23/12/2012
preenchimento até o final de janeiro. POA 2012/2013 no
início de fevereiro.
Funbio
A partir do
5. Solicitação de aumento do teto da conta vinculada para
R$15.000,00 a partir do POA 2012/2013. Benefício para
POA 2012
aqueles que apresentarem por três vezes a prestação, sem
qualquer problema.
6. Solicitar a UCP uma capacitação sobre a aplicação da ECI
Patricia
06/02/2012
e os critérios que foram utilizados para definir as UCs grau I
Pinha
e II e quais as possibilidades de uma UC que antes de dois
anos consolide em grau I, passe para grau II.
7. Necessidade premente de uma revisão da ECI conjugada
Patricia
06/02/2012
com revisão da FAUC, ainda em 2012 e posterior avaliação
Pinha
do POA 2012/13 com ajustes eventuais nos tetos.
8. Inserção do regimento interno da Comissão de Gestores Simone dos 15/02/2012
na forma de um anexo do MOP do Arpa para ser aprovado
Santos
Minuta
na próxima reunião do Comitê do Programa.
9. Que a Comissão de Gestores seja reconhecida pelo Simone dos 15/02/2012
Comitê e pelo Programa como uma instância consultiva, e de
Santos
Minuta
legítima representatividade dos gestores de UCs apoiadas
pelo Programa Arpa.
10. Garantir a participação de representação da Comissão Simone dos 15/02/2012
nas diversas instâncias do Programa, conforme decisões do
Santos
Minuta
1º Encontro do Programa Arpa em 2007 (Fórum Técnico,
CP, GTs). Incluir participação no PCA.
11. Solicitar revisão e atualização dos valores de diárias.
Marcos
15/02/2012
Rocha
Minuta
12. Revisão das regras de diárias na próxima reunião.
13. Recomendar a retomada da capacitação para o
Patricia
15/02/2012
preenchimento de PEP, FAUC e POA em oficinas regionais
Pinha
Minuta
participativas e anuais. Devem prever o nivelamento dos

conceitos da ferramenta ECI (de acordo com o item 06).
Sugestão para UCP consultar o custo de realização das
oficinas na ACADEBIO.
14. Recomendação para realização de um Encontro Anual
Patricia
em setembro de 2012.
Pinha
15. Solicitar a UCP que seja disponibilizado um calendário Ana Flavia
bianual, em janeiro de 2012, com agenda completa do Ceregatti
Programa: capacitações em FAUC/PEP, elaboração do POA
(conforme item 13), reuniões FT, CP, PCA, CG (a serem
indicadas pela própria Comissão), capacitações Funbio (a
serem indicadas pelo Funbio) e data de disponibilização do
POA 2014/2015.
16. Preparar uma carta de apresentação da CG, solicitando Simone dos
ao CP a formalização e reconhecimento da CG pelo
Santos
Programa ARPA (conforme item 09).
17. Agendar reunião com o ICMbio para tratar das Simone dos
atribuições da CG e do arranjo do Arpa dentro do órgão.
Santos
18. Incluir as Coordenações Regionais nas comunicações
Todos
com os gestores.
19. Formatação do regimento interno
Alexandre
Oliveira

15/02/2012
Minuta
15/02/2012
Minuta

15/02/2012
Minuta
15/02/2012
Minuta

15/02/2012
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ANEXO 03: Calendário
Tipo de insumo
Sobrevôo

Consultorias

Confecção de
placas
Confecção de
material gráfico
Aluguel de veículo
via Funbio
Bens

Prazo
Funbio analisará os POAs de todas as UCs e entrará em contato
com as que tiverem este insumo, para planejamento comum de
contratação.
Recomenda-se fazer a solicitação no cérebro com dois meses
antes da previsão de início da consultoria.O último produto
deve estar previsto para até o mês anterior a finalização do
POA vigente.
1º lote – 30/04/2012; 2º lote 31/08/2012; 3º lote - 30/05/2013;
4º lote 30/09/2013.
Até agosto de 2013
Idem sobrevôo
Funbio irá sugerir posteriormente as datas e avisará aos
gestores através do cérebro com pelo menos dois meses de
antecedência. Um lote por ano por tipo de bem.

Agenda prevista para Capacitações Funbio 2012/2013:
1ª turma novos gestores (15
participantes)
2ª turma novos gestores
3ª turma novos gestores
4ª turma novos gestores
5ª turma novos gestores
6ª turma novos gestores
1ª turma de reciclagem (20
participantes)
2ª turma de reciclagem (a confirmar)

28/02/2012 a 1/03/2012
06/03/2012 a 08/03/2012
27/03/2012 a 29/03/2012
10/04/2012 a 12/04/2012
17/04/2012 a 19/04/2012
08/05/2012 a 10/05/2012
14/08/2012 a 16/08/2012
28/08/2012 a 30/08/2012

Processo eleitoral e próximas reuniões da CG:
Abertura para candidatura para CG
Início eleição CG – divulgação dos
candidatos
Encerramento da votação dos gestores
para composição da CG
Divulgação do resultado da votação
para composição da CG
02 ª Reunião da CG
03ª Reunião da CG

05/03/2012
02/04/2012
11/05/2012
15/05/2012
18 e 19/06/2012
07 e 08/11/2012
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ANEXO 04: POA 2012/2013 da Comissão de Gestores:

POA 2012/2013 da Comissão de Gestores
Atividade
Tarefa
Insumo

Reuniões da Comissão de Gestores
2ª Reunião CG (junho2012)
Valor Unitário Quantidad
e
Passagens Aéreas
5
1.200,00
Diárias
15
190,00
1/2 Diária
5
deslocamento
95,00
Coffee Break
1
50,00
Gastos papelaria
1
30,00
Total

Valor Total
6.000,0
0
2.850,0
0
475,0
0
50,0
0
30,0
0
9.405,0
0

Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
1/2 Diária
deslocamento
Coffee Break
Gastos papelaria

3ª Reunião CG (dezembro 2012)
Valor Unitário Quantidade
10
1.200,00
30
190,00
10
95,00
1
100,00
1
50,00

Total
Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
1/2 Diária
deslocamento
Coffee Break
Gastos papelaria

4ª Reunião CG (junho 2013)
Valor Unitário Quantidade
10
1.200,00
30
190,00
10
95,00
1
100,00
1
50,00

Valor Total
12.000,0
0
5.700,0
0
950,0
0
100,0
0
50,0
0
18.800,0
0
Valor Total
12.000,0
0
5.700,0
0
950,0
0
100,0
0
50,0
0

18.800,0
Total
Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
1/2 Diária
deslocamento
Coffee Break
Gastos papelaria
Total
Atividade
Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
1/2 Diária
deslocamento
Total
Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
1/2 Diária
deslocamento
Total
Atividade
Tarefa
Insumo
Passagens Aéreas
Diárias
Total

0
5ª Reunião CG (dezembro 2013)
Valor Unitário Quantidade Valor Total
12.000,0
1.200,00
10
0
5.700,0
190,00
30
0
950,0
95,00
10
0
100,0
100,00
1
0
50,0
50,00
1
0
18.800,0
0
Participação Institucional da
Comissão de Gestores
Participação Institucional 2012 (FT,
PCA, CP…)
Valor Unitário Quantidade Valor Total
7.200,0
1.200,00
6
0
2.280,0
190,00
12
0
570,0
95,00
6
0
10.050,0
0
Participação Institucional 2013 (FT,
PCA, CP…)
Valor Unitário Quantidade Valor Total
7.200,0
1.200,00
6
0
2.280,0
190,00
12
0
570,0
95,00
6
0
10.050,0
0
Viagens de Articulação com UCP
e/ou ICMBio
Viagens de Articulação com UCP e/ou
ICMBio
Valor Unitário Quantidade Valor Total
1.200,00
2
2.400,00
190
6
1.140,00
3.540,00

89.445,0
TOTAL GERAL

ANEXO 05: Representantes da CG nas instâncias do Programa
Comitê do Programa – Patrícia Salgado Pinha e Marcos Rocha
Fórum Técnico – Ana Flavia Ceregatti e Simone Santos
Painel Científico de Acompanhamento – Alexandre Oliveira
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