
 
 

Comitê Orientador do Fundo Amazônia – COFA 

Registro de Encaminhamentos e Temas (RET) da 1ª Reu nião 

 

Local e Data: BNDES, Rio de Janeiro, 24.10.2008 

 
Pauta: 

1. Apresentação do Fundo Amazônia 
2. Apresentação do funcionamento do Fundo Amazônia, pelo BNDES 
3. Regimento Interno do COFA 
4. Diretrizes do Fundo Amazônia 
5. Calendário de Reuniões do COFA 

 
Previamente foi distribuído aos participantes um documento contendo a agenda da 
reunião, uma descrição sumária do Fundo Amazônia, a legislação relacionada e a lista de 
representantes titulares e suplentes do COFA. 
 
A reunião foi aberta pelo Presidente do BNDES, Luciano Coutinho, e pelo representante 
titular do Ministério do Meio Ambiente, Ministro Carlos Minc, que ressaltaram a relevância 
do Fundo. 
 
Em atendimento ao primeiro item da pauta, o representante suplente do Ministério do 
Meio Ambiente, Tasso Rezende de Azevedo, apresentou os objetivos do fundo e o modo 
de determinação dos limites para captação de recursos em função da redução do 
desmatamento.  
 
Em seguida, conforme o item 2 da pauta, o representante suplente do BNDES, Eduardo 
Bandeira de Mello, apresentou os procedimentos operacionais do BNDES que servirão de 
base para as operações do Fundo Amazônia. 
 
Na seqüência, conforme previsto no item 3, foi apresentada minuta de regimento interno 
para o COFA, para ser discutida na próxima reunião. 
 
No âmbito do item 4 da pauta, os participantes da reunião discutiram uma proposta de 
estratégia para definição de diretrizes e critérios para a aplicação de recursos do Fundo1, 
que será apreciada também na próxima reunião.  
 
 
                                                           
1 O Comitê tem o objetivo de estabelecer as diretrizes e critérios de aplicação dos recursos do 
fundo, assegurando que as iniciativas apoiadas estejam de acordo com o Plano Amazônia 
Sustentável (PAS) e o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia (PPCDAM). 
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Como exemplos de aspectos a determinar foram apresentados: condicionantes mínimos 
que os projetos devem atender, incluindo eventual contrapartida; modalidades de 
aplicação dos recursos; restrições de uso dos recursos e critérios de priorização que 
assegurem que o Fundo apóie projetos de inquestionável relevância para a redução do 
desmatamento na Amazônia. 
 
A captação de recursos do Fundo está condicionada a reduções de emissões por 
desmatamento comprovadas, o que vai ser atestado pelo Comitê Técnico formado por 
especialistas, com previsão de reunião, pela primeira vez, em 10.11.2008, em Brasília.  
 
Finalmente, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES anunciaram a criação próxima de 
uma página do Fundo na Internet onde todas as informações ficarão disponíveis para 
permitir o acompanhamento das ações por parte de toda a sociedade. 
 
 
Decisões Tomadas 
 
A próxima reunião do COFA foi marcada para 19 de novembro de 2008, sendo que, no 
dia anterior, 18 de novembro, serão realizadas reuniões preparatórias internas dos três 
blocos do COFA (governo federal, governos estaduais e sociedade civil). 
 
Ficou acordado pelos membros do COFA que estes encaminharão por correio eletrônico, 
até o dia 10 de novembro de 2008, ao Serviço Florestal Brasileiro (MMA), sugestões de 
emendas aditivas, modificativas ou supressivas à minuta de regimento interno, para fins 
de consolidação de nova minuta. 
 
Ficou acordado que o Serviço Florestal Brasileiro (MMA) encaminhará antecipadamente, 
aos membros do COFA, minuta de Diretrizes do Fundo Amazônia elaborada conforme as 
orientações estabelecidas pelo COFA nesta sua 1ª reunião. 
 
O Ministro Carlos Minc propôs que, na próxima reunião do COFA, as decisões sobre o 
regimento interno sejam feitas rapidamente, para que os participantes possam dedicar a 
maior parte do tempo à determinação das diretrizes e prioridades do Fundo Amazônia. 
Encorajou os participantes a discutirem o assunto antecipadamente por correio eletrônico. 
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Representantes presentes à reunião:  
 
Ministério do Meio Ambiente: 

Carlos Minc (titular) 
Tasso Rezende de Azevedo (suplente) 

 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: 
 Marcos Otávio Bezerra Prates (suplente) 
 
Ministério das Relações Exteriores: 
 Danielle Brichta (suplente) 
 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
 Helinton José Rocha (suplente) 
 
Ministério do Desenvolvimento Agrário: 
 Daniel Maia (titular) 
 
Ministério da Ciência e Tecnologia: 
 Maria Luiza Braz Alvez (suplente) 
 
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República: 
 Daniel Barcelos Vargas (titular) 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
 João Carlos Ferraz (titular) 
 Eduardo Carvalho Bandeira de Mello (suplente) 
 
Estado do Acre: 
 Carlos Ovídio Duarte da Rocha (suplente) 
 
Estado do Amazonas: 
 Nádia Cristina D’Ávila Ferreira (titular) 
 
Estado do Mato Grosso: 
 Alexandre Torres Maia (suplente) 
 
Estado do Pará: 
 Marcelo Bastos Françoso (suplente) 
 
Estado do Tocantins: 
 Belizário Franco Neto (suplente) 
 
Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento – FBOMS: 
 Adriana Ramos (titular) 
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Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB 
 Kleber Luiz Santos dos Santos (suplente) 
 
Confederação Nacional da Indústria – CNI: 
 Mario Augusto Campos Cardoso (suplente) 
 
Fórum Nacional das Atividades de Base Florestal – FNABF: 
 Fernando Castanheira Neto (suplente) 
 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC: 
 Marco Antonio Raupp (titular) 
 Helena Bonciani Nader (suplente) 
 
Outras autoridades e convidados presentes: 
 

Luciano Coutinho – BNDES 
Eduardo Rath Fingerl – BNDES 
Yolanda Ramalho – BNDES 
Ricardo Ramos – BNDES 
Izabella Teixeira – MMA 
Marco Conde – MMA 
Mauro Pires - MMA 
Paulo Roberto Ventura Brandão – SEDAM/MRO 
Sandro Bergamin – Governo de Rondônia 
Célia Muniz da Silva – FETAG/CONTAG 
Mauro Armelin – WWF 
Equipe técnica do BNDES 
  

 
 
Ausentes: 
 
 Casa Civil da Presidência da República 
 Estado do Amapá 
 Estado do Maranhão 
 Estado de Roraima 
  
 
 


