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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA DO COMITÊ GESTOR ESPECÍFICO 

“CAR” DO FUNDO DEMA PARA APRECIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS, REALIZADA NOS DIAS 06 A 08 DE 

JULHO DE 2016 

 

 

Aos dias seis a oito do mês de julho de dois mil e dezesseis, no Hotel Sandis Mirante, 

localizado na  Rua Coronel Joaquim Braga, nº 180, Centro, CEP 68.005-520, na cidade 

de Santarém, estado do Pará, das 8h às 19h, reuniu-se o Comitê Gestor Específico 

“CAR” do Fundo Dema. Participaram do encontro deliberativo os seguintes membros 

do Comitê Gestor Específico “CAR” do Fundo Dema: o presidente do Comitê Gestor 

Fundo Dema, Matheus H. A. Otterloo, RNE: W11879-1, CPF: 010711222-15; 

residente na Alameda Operária, casa 2, Rua Visconde de Inhauma, Bairro Pedreira, 

Belém - Pará, representante da FASE; o coordenador regional do Programa FASE 

Amazônia, José Guilherme da Silva Carvalho, RG 1530716, CPF 28247906287 

residente na rua Nova 1469, bairro Pedreira, Belém - Pará; o presidente do STTR 

Santarém, Manoel Edivaldo Santos Matos, RG: 3049311, CPF: 195673592-53, 

residente na Rua Vitória Régia, nº 15, bairro Santarenzinho, Santarém - Pará, a 

representante da FETAGRI - Regional Baixo Amazonas, Maria Ivone de Araujo 

RG3053979, CPF 51812908253, residente na  cidade de Óbidos - Pará; as 

representantes do Comitê Gestor Fundo Dema, região Baixo Amazonas Marilene R. 

Rocha,  RG3393996, CPF439636412-15, residente Vista Alegre de Muratuba, região 

de Tapajós, Resex Tapajós e Maria Rosa Godinho, RG 1852215-SSP/PA, CPF 

338678362-72, residente na rua Camiranga,  nº 32, Bairro Maracanã, Santarém - Pará, 

correspondendo  assim   a existência de quórum nos termos regimentais. Presente ainda 

na condição de convidados e sem direito a voto Renata do Monte,  assistente 

administrativa do Fundo Dema / Fase-Programa Amazônia. O Presidente do Comitê 

Gestor Fundo Dema procedeu a composição e instalação do Comitê Temporário de 

acordo com o encaminhamento da reunião ordinária do Comitê Gestor do Fundo Dema, 

realizada em Santarém nos dias 5 a 7 abril de 2016 . Em comum acordo decidiu-se pela 

denominação do “Comitê Gestor Específico CAR Fundo Dema” substituindo a 

denominação de Comitê Temporário usada na reunião do Comitê Gestor Fundo Dema e 

designou-se Manuel Edivaldo Santos Matos como coordenador do Comitê Gestor 

Específico CAR Fundo Dema, tendo José Guilherme da Silva Carvalho como vice-

coordenador. Em seguida o coordenador do Comitê  em consenso com os demais 

membros, estabeleceu a seguinte ORDEM DO DIA: 1.ANALISAR OS PROJETOS 

DO EDITAL X DO FUNDO  DEMA “ CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 

NO BAIXO AMAZONAS” QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA O COMITÊ; 

2.FORMALIZAR O PARECER SOBRE CADA PROJETO A SER ENCAMINHADO 
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PARA OS PROPONENTES DOS MESMOS; 3.ESTABELECER UMA 

PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES EM VOLTA DOS PROJETOS APROVADOS 

(ESTABELECER UMA AGENDA); 4.VERIFICAR O SALDO DO RECURSO QUE 

NÃO FOI EFETIVADO NOS PROJETO E DESTINAR O FIM; 5.O QUE OCORRER. 

Passou-se então para a apreciação dos projetos, sendo desenvolvida a seguinte 

dinâmica: 1. Por dupla: leitura do texto de dois projetos e sua apreciação aplicando o 

instrumento de qualifificação do Fundo Dema 2. Em assembleia: apresentação do 

parecer por dupla, apreciação pela assembleia e produção do parecer definitivo do 

Comitê sobre cada projeto apresentado. As análises levaram aos seguintes pareceres: 

ED X – 2016 – NP 01: “Cadastro Ambiental Rural - Município de Óbidos”, 

proponente e executor do projeto: STTR-Óbidos, parecer aprovado com os seguintes 

condicionantes: informar a composição e disposição do corpo técnico; informar o 

parcelemanto desejado do pagamento da doação; ED X – 2016 – NP 02: “CAR e a 

consolidação do processo da regularização fundiária e ambiental no município de 

Santarém”, proponente e executor do projeto: STTR-Santarém, parecer aprovado com 

os seguintes condicionantes: informar nome e número de comunidades envolvidas, 

determinar o parcelamento da doação, informar a composição e disposição do corpo 

técnico, informar o espaço disponível para o projeto, providenciar duas cartas de 

recomrendação. ED X – 2016 – NP 03: “Agricultura Familiar e Regularidade 

ambiental”, proponente e executor do projeto: STTR-Oriximiná, parecer aprovado 

com os seguintes condicionantes: revisar o orçamento no item da contrapartida; 

indicar o número e nome das comindades envolvidas, enviar a ata da última eleição da 

diretoria registrada no cartóprio, informar o corpo técnico e o espaço físico disponível 

para a execução do projeto, apresentar as Certidões Negativas Estadual e Federal; ED X 

– 2016 – NP 04: “Fazer o CAR para desenvolver a agricultura familiar”, 

Proponente e executor do projeto: STTR-Curuá, parecer aprovado com os seguintes 

condicionantes: informar quanto às negociações do INCRA para o estabelecimento de 

Cooperação Técnica para a realização do CAR nas áreas de Assentamento de Reforma 

Agrária, informar a composição do corpo técnico e o espaço físico disponível para o 

projeto, apresentar os estatutos da roganização registrado em cartório, apresentar a 

Certidão Negativa Estadual e indicar o parcelamento da doação solicitada. ED. X –2016 

– NP 05: “Cadastro Ambiental Rural - Instrumento de Cidadania no Campo - 

Almeirim”, proponente e executor do projeto: STTR-Almeirim, parecer aprovado com 

os seguintes condicionantes: indicar o número e nome das comunidades envolvidas, 

rever o orçamento e adequar a contrapartida ao projeto, adequar o cronograma das 

atividades às metas estabelecidas, indicar o parcelamento da doação solicitada; indicar o 

corpo técnico disponível. ED. X – 2016 – NP 06 “Terra Nova”, parecer reprovado 

por não atender aos requisitos do Edital. Prevendo que os projetos aprovados 

finalizam o atendimento aos condicionantes e assinam o contrato com a FASE/Fundo 

Dema até 31 de julho de 2016, realizar-se-á nos dias 2 e 3 de agosto de 2016, em 
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Santarém – Pará, uma oficina de gestão e monitoramento destinada aos representantes 

legais das entidades proponentes e seus gestores de projeto. Em vista que somente 48% 

do universo dos municípios almejados no Edital X, o comitê gestor deliberou que 

haverá prorrogação do Edital X, colocando 31 de agosto de 2016 como prazo final de 

apresentação de projeto dos municípios que ainda não o apresentaram ou cuja 

apresentação não foi aprovada. Além dos requisitos do Edital X permanecerem exigidos 

neste tempo de prorogação, o comitê acrescentou como condição o envio POR 

CORREIO ELETRÔNICO do projeto a ser enviado, considerando o prazo estipulado, 

para o endereço eletrônico da secretaria da Fase/Fundo Dema. O destino do saldo 

eventualmente existente dos recursos disponibilizados para o Edital X após o resultado 

da prorrogação, será assunto de deliberação do Comitê Gestor Específico “CAR” na sua 

reunião prevista para setembro de 2016. Dar-se-á prioridade ao estudo e análise do CAR 

voltado ao mercado de carbono e da financeirização da natureza na região. Em vista das 

deliberações feitas, o Comitê Gestor estabeleceu o seguinte cronograma das atvidades: 

 
CRONOGRAMA DAS ATIVIUDADES DO COMITÊ  ESPECÍFICO “CAR” FUNDO DEMA 

 

ATIVIDADE PERÍODO RESPONSÁVEL 

Providenciar as condicionantes dos 
projetos aprovados em 07/07/2016 

Ate 29 de julho de 2016 C.G – Renata – Proponentes dos 

projetos aprovados 

Realização de 01 (uma) oficina de 
capacitação em gestão, 
monitoramento e prestação de contas 
com representantes dos projetos 
apoiados. 

1° - 02 e 03 de agosto de 2016 

2° - 27 e 28 de setembro de 2016 

C. G e Renata 

Reunião do C.G. para a deliberação da 
prorrogação 

08 e 09 de setembro de 2016 C.G. 

Realização de 03 (três) encontros 
regionais de sensibilização, 
monitoramento e avaliação com 
lideranças envolvidas no processo da 
realização do CAR. 

A ser difinida na reunião do 

C.G. setembro 2016 

 

C.G. 

Assessoria e monitoramento dos 
projetos aprovados 

A ser programada em comum 

acordo com  a 

fasae/am.(tecnico), fundo dema 

e proponentes dos projetos 

 

C.G. 

 

Em vista da participação da assistente administrativa do Fundo Dema / Fase-Programa 

Amazônia, Renata do Monte,  na reunião deliberativa do Comitê Gestor, inicio da 

execução do projeto CAR no Baixo Amazonas, o Comitê Gestor solicita ao Fundo 

Dema vincular a assistente Renata ao monitoramento da execução administrativa-

financeira consolidando a dinâmica estabelecida. Finalizando a reunião, diversas 

informações foram dadas para serem lembradas e inseridas nas diversas pautas de 

trabalho das entidades representadas no Comitê Gestor entre quais: o inicio das 
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inscrições no Fórum Social Panamazônico – FSPA no final de agosto de 2016 (ver site: 

www.forosocialpanamazonico.com), o desafio de realizar um pré-Fórum (aproveitar a 

Caravana em Defesa do Tapajós em Itaituba) e os encontros preparatórios em volta das 

questões centrais da defesa dos bens comuns em vista do FSPA com apoio do Fundo 

Dema; fortalecer o 2º módulo de formação regional, que será realizado de 14 a 16 de 

outubro com temática central da Justiça Ambiental e apoiar o Congresso Diocesano de 

500 jovens em Santarém, de 5 a 7 de agosto de 2016, tendo como temática central os 

grandes projetos na região. O presidente do STTR de Santarém encerrou esta sessão 

com o convite para todos partciparem do Congresso do Sindicato, que será realizado de 

25 a 27 de julho de 2016, debatendo a política dos próximos quatro anos do sindicato. 

Concluída a pauta prevista e aprovada, e nada mais havendo a tratar, a reunião foi 

encerrada pelo Coordenador do Comitê Gestor, Manoel Edivaldo Santos Matos, tendo 

sido exarada a presente ATA que vai assinada pelo Presidente do Comitê Gestor do 

Fundo Dema.  

 

Santarém, 08 de julho de 2016 

 

     

 

 
 

Matheus Antonius Henricus Otterloo 

Presidente do Conselho Gestor do Fundo Dema 

 

 

  

 

 

http://www.forosocialpanamazonico.com/

