
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

SECRETARIA EXECUTIVA 

 OFÍCIO CIRCULAR N° 458/MMA 

Brasília, 14 de dezembro de 2020. 

 À Senhora / Ao Senhor 

Representante Titular / Suplente 

Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

  

Assunto: Convocação para a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor do FNMC. 

Referência: Caso responda, favor indicar o Processo nº 02000.002139/2019-31. 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Em referência à Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, que trata do Fundo Nacional sobre 

Mudança do Clima e das atribuições de seu Comitê Gestor, encaminho a presente convocação 

aos representantes designados pela Portaria MMA nº 113, de 16 de março de 2020, e 

alterações posteriores, na qualidade de Presidente do colegiado, para participar da 4ª Reunião 

Extraordinária, a ser realizada às 10h30 do dia 22 de dezembro de 2020. 

Tendo em vista as restrições pela situação de pandemia de COVID-19, o evento será realizado 

por videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams, em consonância com as 

diretrizes de isolamento social vigentes, para resguardar a segurança de todos os 

participantes. A previsão de reunião por videoconferência está definida nos termos do § 7º do 

art. 14 do Decreto nº 9.578, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta o Fundo Clima, 

 conforme alteração definida pelo Decreto nº 10.143, de 28 de novembro de 2019. Essa 

disposição também consta no Regimento Interno do colegiado e ainda no Decreto nº 10.416, 

de 7 de julho de 2020, que trata de reuniões virtuais na administração pública federal. 

A pauta de deliberação da reunião ordinária deve tratar do seguinte item: 

√ Aprovação de proponente alternativo para o projeto Lixão Zero, mediante inclusão do 

Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia em substituição ao 

Governo Estadual de Rondônia, a fim de viabilizar as condições para a celebração do contrato 

de repasse com a instituição mandatária, em atendimento à solicitação da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Ambiental (SEI 0665362). 

O documento referente à deliberação está sendo enviado em anexo. Os valores e as demais 

características do projeto permanecem conforme aprovado na última reunião do Comitê 

Gestor do FNMC. Na abertura dos trabalhos, haverá verificação de quórum e informes. A 

duração estimada do evento é de 30 minutos. 



A presente convocação se destina ao representante titular, que poderá contar com a presença 

adicional do respectivo suplente, sem direito a voto, exceto na ausência do próprio titular. O 

aplicativo Microsoft Teams pode ser instalado em computadores, tablets ou celulares, e 

também conta com versão web. A reunião pode ser gravada para fins de registro e 

documentação pelo Ministério do Meio Ambiente. Os convites para agendamento serão 

enviados para o e-mail de cada representante, com o link de acesso à videoconferência. 

Desde já, agradeço a atenção dispensada e conto com a sua presença, que pode ser 

confirmada pelo e-mail fundoclima@mma.gov.br ou pelo telefone (61) 2028-2160. 

  

Atenciosamente, 

LUÍS GUSTAVO BIAGIONI 

Secretário-Executivo 
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