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ATA DA REUNIÃO DELIBERATIVA DO COMITÊ GESTOR ESPECÍFICO 
 EDITAL “BEM VIVER E DEFESA DOS BENS COMUNS” 

 Mobilizar e Articular para Resistir e Avançar 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas, no Hotel Sandis Mirante na cidade de Santarém (PA) 
atendendo à convocação do presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema, o senhor Matheus Henricus Antonius Otterloo, se 
reuniram os seguintes membros do Comitê Gestor Específico Edital Bem Viver do Fundo Dema com direito a voz e voto: Maria Rosa 
Sousa Godinho (CEAPAC) , Marilene Rodrigues Rocha  (STTR-Santarém) representando a área de atendimento do Fundo Dema no 
Baixo Amazonas, Marta Maria Campos Rego - representando o Fundo LDES, Sara da Costa Pereira, representando a FASE programa 
Regional Amazônia no Pará, Renata do Monte Antônio José, assistente Fase/Fundo Dema e o Sr. Matheus Otterloo - o presidente do 
Comitê Gestor do Fundo Dema. O presidente do Comitê Gestor Específico do Fundo Dema explicou que o único e exclusivo motivo da 
convocação desta reunião se destinava à deliberação do Comitê em relação aos projetos apresentados ao Edital “BEM VIVER E 
DEFESA DOS BENS COMUNS” publicado em 2017 e com o período de apresentação de projetos concluído. Após a leitura do edital, 
relembrando objetivos e prioridades, o presidente do Comitê Gestor do Fundo Dema apresentou os nove projetos que foram 
recebidos para a análise e aprovação pelo Comitê específico, composto para este fim. Em seguida o Comitê se dividiu em três pares 
para a analise inicial de três projetos por par. Às nove horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e dezoito iniciou-se a 
assembleia do Comitê onde os pares apresentaram as sua análises e através de debates de esclarecimentos e discussões, chegou-se 
ao consenso das seguintes deliberações: Os nove projetos apresentados foram considerados como iniciativas valiosas dentro dos 
parâmetros delineados pelo Edital, se mantendo acima da pontuação mínima prevista na ficha padronizada do Fundo Dema. A 
aplicação deste instrumento resultou no consenso da deliberação final com a seguinte qualificação dos nove projetos: 
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TITULO PROPONENTE PONTUAÇÃO 

Comunicar e Resistir: Comunicadores Populares em 
Defesa do Território 

Associação de Moradores e Produtores 
Agroextrativistas da Comunidade de Jauarituba 
(AMJAU) 

127 

Mulheres Trabalhadores Rurais: Construindo territórios 
de resistência na região metropolitana de Santarém, 
fortalecendo a agroecologia na perspectiva do bem 
viver e em defesa dos bens comuns 

Associação de Mulheres Trabalhadores Rurais do 
Municipio de Santarém Pará-AMTR/STM) 

116 

Bem Viver e a defesa dos Bens Comuns no Oeste do 
Pará 

Sindicato dos trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 
de Santarém (STTR-STM) 

115 

Em defesa do Território pelo Grito do Povo da Floresta Associação das Familias da Casa Familiar Rural do 
Lago Grande do Curuai – CFR - LG 

111 

Formação e Trocas de Experiências Indígenas no Baixo 
Tapajós 

Grupo de Ação Ambiental Vila Viva (GVV) 107 

yané nheenga asuí yané rapuitá Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns-CITA 100 

Agrotecnologias na Agricultura Familiar Cooperativa dos Trabalhadores Agroextrativistas do 
oeste do Pará (ACOSPER) 

98 

Caminhos da Agroecologia Sustentável: Frut'San da 
Amazônia 

Cooperativa dos Produtores Rurais de Santarém 
(COOPRUSAN) 

96 

Agricultores Familiares Construindo o Bem Viver Cooperativa da Agricultura Familiar de Mojuí dos 
Campos - COOFAM 

80 
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A assembleia decidiu como consenso que os CINCO proponentes dos projetos aprovados COM MAIORES PONTUAÇÕES serão 
atendidos na solicitação do apoio com os recursos financeiros disponibilizados,  na ordem de prioridade indicada pela classificação da 
avaliação feita, obedecendo o limite de doação no valor máximo de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais ) por projeto apoiado. Os 
projetos que foram aprovados com condicionantes formuladas no parecer do comitê devem atender as solicitações formuladas até o 
dia 12 de março de 2018, com correspondência (com aviso de recebimento – AR) enviada ao escritório do Fundo Dema no seguinte 
endereço: Rua Bernal do Couto, 1329, bairro Umarizal – Cep: 66055-080 – Belém/Pa, bem como por via eletrônica (em word) para o 
e-mail fundodema@fase.org.br . O cumprimento das condicionantes é EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA para a assinatura do contrato da 
doação entre a FASE e o proponente do projeto aprovado. Caso as condicionantes não sejam encaminhadas no prazo estabelecido, o 
projeto perde sua qualificação para ser apoiado, podendo ser substituído por outro projeto aprovado, conforme a ordem da 
classificação. Os demais projetos aprovados, mas não atendidos por falta de disponibilidade de recursos deste edital, podem ser 
reencaminhados, com o parecer do Comitê Específico, para o Edital  em aberto pelo Fundo Dema “Agroecologia, Segurança 
Alimentar e Nutricional e a Defesa dos Bens Comuns”, com as condicionantes devidamente atendidas, até o dia 11 de março de 2018.  
Sem nada mais, a reunião se encerrou às quinze horas do mesmo dia. Santarém, 23 de fevereiro de 2018. 
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