MEMÓRIA 6ª REUNIÃO COMITÊ FASB
Realizada em: 25/01/2022
Horário: 09:00 às 10:00
Local: Videoconferência via Plataforma Meet
Observação: Juntamente com esta Ata, os materiais relacionados à reunião, também
estarão disponíveis na página do FASB
Item
ASSUNTO 1
ORÇAMENTO
2022/23

PRINCIPAIS DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES
•

•

O representante do NGPTA fez o detalhamento do orçamento do FASB
2022/23. Informou que por sugestão do Pedro Vieira, da Inova Land, o
resíduo do ano passado será incluído no atual orçamento, podendo ser
utilizado para melhorias no FASB, complementações ou até ser destinado
um valor maior para a realização do Study Tour.
O coordenador de Monitoramento apontou a possibilidade de reservar um
valor maior para os desenvolvedores de projetos por conta do aumento dos
insumos, acarretado pela inflação.

- Encaminhamentos:
- Discutir no Comitê Operacional a possibilidade de reservar para os
desenvolvedores um percentual acima do estabelecido (R$ 20 mil – Estágio 1 e R$
200 mil – Estágio 2) para lidarem com custos extras ocasionados pela inflação.
- Envio do Orçamento 2022/23 por e-mail para recebimento de sugestões até 31/01.
- Reunião Extraordinária, dia 01/02, às 9 horas, para aprovação do orçamento e
apresentação dos resultados da terceira chamada.

ASSUNTO 2
TRABALHOS NO
DESENVOLVIMENTO
DO BI

•

•

ASSUNTO 3
PARÂMETROS PARA
ENCAMINHAMENTO

•

O coordenador de Originação explicou as melhorias que serão
introduzidas no sistema de BI, abarcando desde a submissão de projetos
até o final do monitoramento. E que a intenção é deixar o sistema mais
simples para quem for avaliar, colocando as perguntas mais próximas dos
itens a serem avaliados. Ressaltou que outro ponto a ser melhorado é a
identificação, para o avaliador, de qual projeto ele já analisou, pois isso
não está claro. Afirmou que na próxima chamada estas melhorias já
devem estar inseridas no sistema de BI.
O representante do NGPTA acrescentou que a expectativa é que na
próxima avaliação a NGPTA faça a análise técnica e o investidor selecione
os projetos através do sistema de BI.
Antes de apresentar os Critérios e Evidências do Monitoramento de
Projetos, o coordenador de Monitoramento afirmou que fez uma
sistematização quantitativa do conjunto de atividades dos projetos
aprovados, sendo que de maneira geral eles irão trabalhar com: reuniões

DE EVIDÊNCIAS
PARA O
MONITORAMENTO
DOS PROJETOS

e mobilizações, cursos, diagnósticos ambientais ou sociais, implantação de
projetos de recuperação, sistemas agroflorestais, hortas e vários tipos de
plantio. E que a partir dessa síntese buscou material para embasar como
vai conferir a realização dessas atividades, a princípio à distância, o que vai
determinar se o objetivo está sendo cumprido e se o desenvolvedor pode
solicitar a próxima parcela de desembolso.
- Encaminhamentos:
- Envio do material por e-mail, com recebimento de sugestões até 21/02
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