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CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI N" 1.923-C, DE 1989 
(DO PODER EXECUTIVO) 
MENSAGEM N9 164/89 

Cria a OJn1ssão ~ Begirml de Peaqu:Lsas na 1tmuênia 
para elabaração do Pmgl.aDll de Pesquisas sobre o Meio 1irbiente 
e Ie::ur8c6 'Niltw:a1s ResrJváveis, e dá wtrcul pmvic1ências; un:1o 
pueoeres: do Relator designaà:> pela ~ em sutst:ituição à O> 
.Dfssâo de cmstJ.tuição e JUstiça e~. pela cxmst.ituciona- 
lidade, jur1dic1dade, boa técnica legislativa e apn:,.,açãc;da ~ 
missi:> de Defesa do ~ e dO Meio lllbiente, pela aprcva,, 
çio, can Substitutivo; e, do Relatar designado pela Mesa em 
substituição à Q:m1 ssão de Ciência e Tecnclogia, <::alllnicaçâo e 
Infol:mát.i.Ca, ~ ~, OCIII Substitutivo. 
(PIO.JEl'O DE IEI N9 1.923.B, de 1989, a que se refenm os pare-, 

oeies). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 - Fica criada a Comissão Coordenadora Re 
gional de _Pesquisas na Amazônia (CORPAM) para elaborar e coorde 
nar o Programa de Pesquisas sobre o Meio Ambiente e Recursos N! 
turais Renováveis da Amazônia, com a finalidade de promover co 
nheci~entos científicos e teçnolÓgicos necessários para assegu 
rar o desenvolvimento daquela região através d~ utilização su~ 
tentada de seus recursos naturais renováveis, o controle de imp! 
ctos ambien~ais negativos e a preservação dos ecossistemas, vi 
sando a melhoria da qualidade de vida das populações locáis. 

Art. 29 - A Comissão estará vinculada ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambie~te'e dos Recursos Naturais Renovâveis,a. 

quem cabeTâ: 
a) definir diretrizes gerais para a execução do 

Programa; 
b) aprovaT a Programação Anual de Pesquisas e seu 

orçamento. 
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e) captar recursos financeiros junto às agências 
de fomento à Ciência· ·e 

1Tecnologia 
e outras fontes ·nacionais· ou in 

ternacionais; 

d) supervisionar o desenvolvimento das pesquisas. 

Art, 39 -'·Ã Comissão Coordenadora Regional 

Pesquisas na Amazônia (CO~PAM), caberá: 

de 

a)' propicíar maior articulação entre as institui 

ções de pesquisa da região v í sando a id.ent ificação de oportunida 
des de cooperação no de senvo l v í.men to 'de projetos específicos de r e 
levincia para o Programa Nossa Nature~a; 

b) proporcionar 'o.r ient aç âo às instíhiições inter 
venientes ,"indicando. diretrizes· específicas para· a-ifo rmul aç âo das 

propostas;. 

c) ~êompanhar o desenvolvimento~das pesquisas, pr~ 

movendo,sua avaliação continuada e registrando seus·resultados; 

d).promover amplamente a divulgação dos resultados 
r •• 

das pesquisas e f9riíent·ar· a sua utilização, considerando os siste 
mas de comun í'caçâo 'é t·ransferênci·a de resultados 'e de tecnologias 

ex-is tentes; 

e) resgatar os resultados de pesquisas já realiza 

das na região e diligenciar no sentido de sua di,vulgação e/ou apl_! 
cação de seus produtos. 

Art. 49 - A Comissão Coordenadora Reg'ional, de ·p'es- 

quisas na Amazônia (CORPAM) será insti tu_ída por: · 
0 

,, 

a) Presidente "do Insti'tuto Brasileiro .do M~·io Amb.!_ 
ente e dos Recursos Na.turaf s Renov"áveis, a quem caberá pr es í.d í r a 

' ' 
Comissão; 

b) um representante de· cada uma das s egu i nt e s ins- 
tituições: 

~ SECT - Secretaria Especial de Ciência e·Tec- 
nologia ; 

~ SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia; 
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SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento 

do Centro-O~ste; 
SUFRAMA - Superintendência da Zona Franca 

de Manaus; 
INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia; 
MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi; .. 
CPATU - Centro de Pesquisas Agropecuárias 

do 'Trópico nmido; 
CNPSD ~ Centro Nacional de Pesquisas da Se- 

ringueira e Dendê. 

c ) um representante do Pro toco lo de Integração das 

Universidades da Amazônia; 

d) três pesquisadores com notórios conhecimentos 
sobre a Amazônia, vinculados a Órgãos federais sediados na re 
gião, indicados pelo Ministro do Interior, ouvida a comun idade 

científica regional; 

e) dois representantes do conjunto das entidades 

conservacionistas da região; 

f) um representante de cada unidade federada que 

compõe a Amazônia Legal. 

Parágrafo único - Os representantes. de que tratam 
as alíneas "e" e "f" serão indicados pelo-conjunto das entidades 
conservacionistas da região e pelos governadores dos Estados que 
compõem a Amazônia Legal, respectivamente, ao Ministro de Estado 
do Interior. 

Art. 5 9 - A Programação Anual· de Pesquisas sera 
formulada e orçamentada até abril de cada ano pela Com í s s âo Coor 
denadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM). 

§ 19 - A Programação referida neste artigo atend~ 
ri, com prioridade, as necessidades de conhecimentos científicos 
e tecnológicos bem como dados de suporte detectados nos projetos 
governamentais de intervenção econômica que tenham impacto 
Meio Ambiente da Am;zônia Legal. 

no 

29 - A CORPAM estabelecerá linhas pr í.o r í t àr-t a s 
para aten;;ler, em sua programação, os projetos de pesquisa básica 
e aqueles relacionados com o avanço do conhecimento, a partir 
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das conclusões do GrÚpo de Trabalho Interministerial "Pesquisa" 
criado peio Decreto n9 9~.944, de ·12 de ·outubro de 1988~ 

~rt. 69 - Cabe ã CORPAM sugerir medirias para oti 
mização do uso da infra-estrutura das instituições de pesquisa 
através-da integração de suas atividades: 

Art. 79 - Cabe ao Instituto Brasileiro do Meio~ 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis dar o suporte de.recu~ 
sos necessários às entidades, deslocamento e estado dos partici 
pantes da Comissão Coordenadora Regional de Pesquisa na Amazô- 

• 
nia (CORPAM), bem como aos eventuais consultores não vinculados 
a instituições da região amazônica, sempre que necessário. 

Art. 89 - O Pode r Executivo, regulamentará esta Lei 
e a CORPAM funcionará segundo dispuser o seu Regimento Interno. 

Art. 99 ~ O Conselho Nacional de Desenvolvimen-· 
to Científico e Tecnológico - CNPq proverá de imediatoãComissão 
Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM) com t~ 
das as informações acumuladas na Coord~nação do Programa do Tró 
pico O~ido. 

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, 

Art. 11 - Fica revogado o Decreto n9 70.999, de 
17 de agosto de 1972 que instituiu o-~rograma do Trópico Omfdo e 
demais disposições em contrário. 

Brasil ia, 

MENSAG:E:M 
0N1.> 

164 • DE 1989, DO PODER -EXECUTIVO 

EX~ELENTISSIMOS. SENHO.RES MEMBROS DO. CONGRESSO NACIONAL:· 

~os termos do parágrafo lo do art.64 da Cons 
tituiçã·o Federal~ - tenho à honiã- de submeter ã elevada delibe-. 
ração de Vossas Excelênê:iàs,ac:ompa~hadÔ d~ Exp~si~ão,de Moti- 
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vos dos Senhores-Ministros de Estado da AgricultÜra e do In 
terior e Secretário-Geral da Secretaria de Asse;;s-oramento · da 
Defesa Na.::ionaJ, e Secretário Especial da Ciência e Tecnolo 
gia, o e,nexo projeto de. _lei que "cria a -Comissão .coozdenadoca 
Regional de Pesquisas na Amazônia para elaboração do Progràma 
de Pesquisas sobre o Meio Ambiente e Recursos Naturais Reno 
váveis, e dá outras providências.ª 

Brasília, em 24 de abril de 1989. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 17(89. DE 10 DE ABRIL DE 1989, 
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA AGRÍCULTURA, DO 
INTERIOR, SECRETARIO GERAL DA SECRETARIA DE ASSESSQ 
RAMENTO DA DEFESA NACIONAL E SECRETARIA ESPECIAL DE 
CI6NCIA E TECNOLOGIA. 

EXCELENTfSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência a pro 
pósito das atividades desenvolvidas pelo Programa Noss~ Naturez~ 
particularmente no cóncernente i situação das pesquisas cientifi 
cas na Amazônia Brasileira. 

2. Pelo Decreto n<;> 96.944, de 12 de outubro de 1988, fo\ 
instituído, entre outros, o· grupo de trábalho 'í.rite rmi m st e r í aj 
para analisar e propor medida~ que tornem mais efetivas a atua 
ção dos órgãos federais de pesquisa na região. 

3. A falt~ de aplicação de_uma base técnica e científica 
adequada ao desenvolvim_ento econômico e s o c í-aL'pode ·ser identíf:!_ 
cada como um dos fatores que tem contribuído para a exploração 
predatória dos rec~rsos naturais renováveis. 

_ 4'. O Go:verno F~d~r~.(~~rii.-~~'~i;. ~ j_~~~i~~ da .d{ca,d~ s\r. l~Sp~ 
envidando esforços "no sentido- dé institucionaliz.ar __ a. pe.squ í sa; c.í.. 
entíf-itâ' na' rêglãô\';·atrk~é"s' à{ tfi:'iíc'ã,ó'.'d~>i'~~~T"~~t~' ~a~~onal ''d; 
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Pesquisas'da Amazônia, em Manaus, do resgate do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, da _implantl!çã_o do sistema de pesquisas agropecuá 
rias da EMBRAPA e~~· Existe, por~anto, uma estrutur~ govername~ 
tal de pesquisa instalad~ na região, e o acervo de conhecimentos 
científi~os t.eó;icos e aplicados sobre os ecossist'i;mas da Amazô 
nia e a potencialidade de seus recursos naturai; renoviveis i 
considerâve 1, 

s. Persistem, no entanto, grandes dificuldades para tor 
nar mais efetiva a atuação das instituições de pesquisa na Amai~ 
nia. Entre outras coisas, e~iste uma grande carência de pessoal 
qualificado para a pesquisa na região, e também de pessoal técnico 
nos organismos de desenvolvimento com a formação necessária para 
incorporar no planejamen~o do desenvolvimento regional a informa 
ção gerada pelas instituições de pesquisa. A baixa eficácia do 
processo de difusão prodµtiva d.o conhecimento científico daí re 
sultante tem se refletido nos orçamentos para pesquisa. 

6. Seria improdutivo, no entanto, apenas aumentar os orç~ 
mentas acima referidos, ou, partir-se para a criação de novos cen 
tros de pesquisa. A estrutura existente representa uma capacidade 
instalada perfeitamente capaz de suprir os conhecimentos científi 
cos necessários para atender as ações do Proerama Nossa N~cureza. 
A dificuldade maior identificada pelo grupo de trabalho intermini~ 
teria! refere-se à coordenação de atividades, à articulação das 
instituições de pesquisa com as instituições de desenvolvimento re 
gional. 

7, Nesse sentido estamos submetendo a apreciação de Vossa 
Eicelência um anteprojeto de lei que propõe a criação de uma Çomi~ 
são Coordenadora de Pesquisas na Amazônia objetivando agregar par 
te do esforço de pesquisa hoj~ existente na região em torno da so 
lução de alguns problemas prioritários e relevantes para a promo 
ção do desenvolvimento em bases conservacionistas da Amazônia. 

8. A Comissão sera composta por representantes da Secret~ 
ria Especial da Ciência e Tecnologia, de instituições de pesquisa 
e universidades da região, representantes_das agências de desenvol 
vimento regional e representantes de entidades conservacíonistas, 
sob a presidência do Presidente do Instituto Brasileiro do Meio A.~ 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis. Trata-se de Instrumen 
to or,igínal, que permitirá a aferição inter-institucional da capa 
cidade instal_ada para epesquí.sa , ·dos sê\ls planos· e· projetos' e so 
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bretudo de sua reorientação para execução de pr_o~etos de-, pesquisa 
considerados r e l evantes _para a promoção do desenvolvimento cónser 
vaéionista d°â Amazônia, possibilita~d~ a c~nalização dos recursos, 
atualme~te. escassos • pa.':ra ações lll~is - eficazes rei acionados com os 
o&jetivos do Pro~rama Nossa Natureza. 

Ap~oveitamos ~ oportunidade para renovar a Vos~a Exce 
lência os p'rct e s t.os d9 nosso mais profundo.respeito •. 

~~ ,,/t'<ú44' 
fRI~EZENDE MACHADO 

Ministro de Estado da Agricultura 
JOÃ0'.ALVES FILHO 

Ministro de Estado da Interior 

J "" //:, 
c~-~~~y~/ 

.6en Div RUBENS BI\YMAAlENYS 
Ministro de Estado Secretário-Geral 
;da Secretaria de Assessoramento 

da Defesa Nacional 

· 1 ---,..____: ~·:~rr::: -·'" . j 
DtCIO LF.A1 ZAOOTIIS 

Secr~taria Especial de Ciência e Tecnologia 

Aviso n9 204 -SAP. 
Em 24 de abril de 1989. 

Excelentí!>Bimo Senhor Primeiro Secretário: 

Tenho a honra de enc.'aminhar a essa Secretaria 
a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
acompanhada de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de 
Estado da Ag_ricultura e do Interior e Secretário-Geral da Se 
cretaria de Assessoramento da Defesa Nacional e Secretário 
Especial da Ciência~ Te~nologia, relativa a projeto de lei 
que "cria a Comis$_ão.,coordenadora .Regional· "de Pesquisas·· na 
Amazônia para eL:tboração do Programa de Pesquisas sobre o 
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Meio Ambiente e Recursos Naeurais Renováveis, e dá outras 

providências."._ 

Aproveito a oportunidade para\renovar a vossa 

Excelência protestos de elevada estima e con 

PRIMEIRA SECRETARIA 

Em~:.5...1.o.G.189. f,o Senhor 
$ecret6rio-Gerol elo 

-~~ HENRIQUE 
Primtl<~ Stcrol6tio 

.RONALD0VCOSTA· COUTO 
Ministro Chefe do' Gabinete Civil 

A Süa Excelência o Senhor 
Deputado·LUIZ HENRIQUE 
DD.Primeiro .Secretário da Câmara dos Deputados 
BRAS!LIA (DF) • 
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I - RELA'rôRIO 

A_ proposição, encaminhada a esta "Casa: atra 

vés· da Mensagem nQ 164, de 24/4/89, propõe a criação de uma Co 

missão Coordenadora de Pesquisas na Amazônia objetivando agre - 

gar parte do esforço'de pesquisa hoje existente na região em 

torno da solução de alguns problemas prioritários e relevantes 

para a promoção do desenvolvimento em bases conservacionisi:as da 

Amazônia, conforme informado na Exposição de Motivos dos Minis 

tros de Es.tado da Agricu1 tura e do Interior e Secretária-Geral 

da Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional e Secretário 

Especial da Ciência e Tecnologia. 

2, Além de criar a Comissão, o Projeto deterrn,!_ 

na sua vinculação ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, e$tabelece as atividades de sua 

competência e sua constituição •. Determina, ainda, o calendário 

e as prioridades para a elaboração _de sua ?rogramação anual .de 

pe squ Lsu s.. Caberã àquele Instituto dar o suporte de recursos às 

entidades, deslocamento _e es_tada dos participantes da Comissão 

e aos eventuais consultores não vinculados a_ instituições da R~ 

gião Amazônica, e ao Conselho Nacional.de Desenvolvimento Cien 

tifico e Tecnológico, p·rover a novel Comis_são com todas as info!_· 
mações acumuladas na Coordenação do Programa do Trópico'úmido.· 

Por fim, o projeto revoga_ o· Decreto n9 70999, 

de 17 de agosto de 1972, que.instituiu ·o P:r;ograma Trópico Omi - 
do e demais d.í spos í.côe s em corrt râ r í.o , _ 

3. Algumas falhas.de redação devem ser ressa_! 

tadas preliminarmente para posterior.correção, çomo ó emprego 
da_expressão "institulda" no "caput" do ·art. 49, quando a ex.:. 

pressão correta certamente será "constituída"; e -da exp're'saãc 

"estado dos participantes", quando- o correto seria "estada dos· 

participantes" no art, 79. 
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lI - VOTO DO RELATOR 

4. A iniciativa da lei ê de competência do Pre 

sidente da República e o Projeto de Lei n<;> 1. 923, de 1989 é=~ 
tituc.i.onal, jurídico, "e elaborado com boa )::écnica legislativa. 

Somos, pois, por sua aprovação. 

Sala da Comissão, de de 1989. 

. /' - ,,,,.. <:.1.._ 
u' • ·•. ~ J · 2· _,,_ · 

,Dei;,utado CARLOS VINAGRE 

~elator 

P A-R·E c·E R' D A 

COMISSÃQ DE DEFESA. ~o 'coNSUMIDOR ~''oo MEIO AMBIENTE 

I - RELATÓRIO. 

Nos termos do ar t . 64, § 'l! ,· da Constituição, a 

Presidência da República encaminhou ao Congresso Nacional a Men 

sagem n! 164, de 1989, que deu origem ao Projeto de Lei n~ 

1. -:l23 <'le l 9B9, propondo 'e · cr í açãc da Comi'ssão coordenadora Re- 
gional de Pesqu'isas ·na Amazônia - CORPAM, 'para elaborar e coor- 
ãenar o Programa-de Pesquisas sobre o Mei·o Ámbiente e Recursos 

Nat.urais Ren·o;,áveis da Amazônia, com a final idade · <'le promover 

conhecimentos científicos e tecnológicos necessários''para ~sse 

gura:r o tlesenvolvimentó daquela região através da utilização 

sustentada de seus recursos na.turais renováveis, o controle de 

impactos ambientais nega ti vos e a preservação dos ·ecossistema_s, 

visando à me1hc:iria da ·quai'idade .de vida" ~a_s· populações _locais 

A.CORPAM esta~á vinculada ao Instituto,Brasile.i 

rodo Meio Ãmbiente e dos Recursos Naturais.Renováveis. 

Ao Instituto caberá: definir 

para a execução do Programa. e .supervisionar. o 

das pesquisas, aprovar a Programação Anual de 

diretrizes gerais 

desenvolvimento 

Pesqui~as e seu 

orçamento; captar.recursos financeiros;·e dar o suporte qe recu~ 

sos necessários às atividades, deslocamento e estada dos parti-· 

cipantes da CORPAM e de eventuais consultores (arts. 2~ e 79). 

À CORPAM caberá, entre outros aspectos: propi 

ciar maior art I cu Laç âo entre as instituições de pesquisa da re 

gião visando a identificação de oportunidades de cooperação no 

desenvolvimento de proJetos específicos de relevância para o Pr~ 

grama Nossa Natureza; promover amplamente a divulgação dos re 

sultados das pesquisas e fomentar sua utilização; formular e 

orçamentar a Programação Anual de Pesquisas; e sugerir medidas 

para otimização do uso da infra-estrutura de suas atividades 

(arts. 32, 52 e 6~). 

A CORPAM. será constituída pelo ·Presidente do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, que a presidirá, e por representantes da Secretaria 

Especial de Ciência e Tecnologia, das agências de desenvolvimen 

to regional, de instituições de pesquisas, das universidades da 

região e das unidades f,ederadas que compõem a Amazônia Legal. 

{art. 4g). 

Pelo art. 9~ do Projeto, o Consel~o Nacional 

de DesenvoJvimento Científico e Tecnológico - CNPq proverá a 

CORPAM de todas as informações acumuladas na Coordenação do ·prg 

grama do Trópico rtmido. 

O art. 11 do Projeto revoga o Decreto n~ 70.999, 

de 1972, que instituiu o Programa do Trópico.ómido. 

A Exposição de Motivos que acompanha a proposi- 

ção salienta que: 

- a criação da CORPAM obje~iva "agregar parte 

do esforço fe pesquisa hoje existente na região, em torno da so 

lução de alguns problemas prioritários e relevantes para a pro 

moção do desenvolvimento em bases conservacionistas da Amazônia~ 

- a falta de aplicação de uma base técnica e 

científica adequada ao desenvolvimento econômico e social COil.§. 

titui um dos fatores que contribui para a exploração predatória 

dos recursos naturais renováveis ~a região. 

- existe uma estrutura governa~ental de pes- 

quisa instalada na região perfeitamente capaz de suprir os co 

nhecimentos científicos necessários para atend~r as ações do PrQ 

grama Nossa Natureza, bastando para tanto que sejam tomadas prQ 

-vidências no sentido de coordenar as atividades em andamento e 
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proceder a articulação das instituições de pesquisas com as ins 

tituições de desen~olvimento regional. 

- apesar do esforço do Governo Federal, persis 

tem grandes dificuldades para tornar mais efetiva a atuação das 

instituições de pesquisas na Amazônia, destacando-se as carên 

cias de pessoal qualif.icado para a pesquisa, e de técnicos nos 

organismos de desenvolvimento, com formação para incorporar no 

pl~nejamento regional ·as informações geradas pelas instituições. 

Essas duas carências, segundo a Exposição de Motivos, rlfletem 

-se negativamente nos orçamentos para pesquisa. 

- seria improdutivo apenas aumentar os orça 

mentos de pesquisa, ou criar novos centros de pesquisa,dada a si 

tuação de falta de coordenação diagnosticada. 

Â proposição foi distribuída simultaneamente às 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação; de Defesa do Con 

sumidor e do Meio Am~iente; e de ciência e Tecnologia, Comu 

nicação e Informática, u~a vez que se encontra tramitando em re 

gime de urgência. 

II - • VOTO 

A elaboração deste parecer foi precedida de 
duas audiências públicas, promovidas pela Comissão de Defesa 

do Consumidor e do Meio Ambiente, sob a coordenação do Depu 

tado Fábio Feldmann: 

- No dia 15,05.89, em Belém-PA, com o apoio 
da Frente Nacional de Ação Ecológica e do Governo do Estado do 

Pará (através da SEPLAN, SESPA e IDESP} e, além da audiência pú 

blica, ·foi formaco um grupo de trabalho, coorcenado pelo Dr. Jo 

sé Edil ~enedito (d~ CNPq} .e composto por pesquisadores, profes 

sores e ambientalistas da região Norte. Destacamos ainda a colª 

boração do Protocolo ae Integração das Universidades da Amazônia 

presidida pelo Prof. José Seixas Lourenço (Reitor da UFPA). 

- No dia 17.05.89, em São Paulo-SP, com o apoio 

da Frente Nacional de Ação Ecológica e da Assembléia Legislativa 

de são Paulo. Além da aud~ência pública, f'oi formado um grupo 

de trabalho, coordenado pela Profa. Magda tombarão da Comisssão 

de Estudos de Problemas Ambientais-CEPA/USE' •. 
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Esses eventos foram programados com os seguin 

tes objetivos básicos: 

discutir com segmentos representativos· da 

sociedade civil nacional e regional, os projetos de lei decorren 

~es do Programa Nossa Naturez~; 
- inaugurar a prát;i.ca demxrática de abrir as portas do 

Congresso Nacional à participação direta da população nos tra 

balhos do Legislativo, no espírito do Artigo 1~ , parágrafo Úni 

co, do novo Texto Constitucional. 

O Voto que ora apresentamos, devemos reconhe 

cer, constitui obra de uma coletividade de bons brasileiros que, 
com espír1to construtivo, trabalharam, sob condições prementes 

de tempo e carência de dados, na revisão e aprimoramento 

e oqtros projetos de lei'oriundos do Executivo. 

desse 

A análise crítica a que foi submetido o Projeto 

de Lei n2 1923/89 e a Exposição de Motivos que o encaminhâ reve 
lam que: 

1. Há uma evidente contradição entre as afir- 

mativas do Executivo de que existe uma estrutura de pesquisa 

instalada na região Amazônica perfeitamente capaz de suprir os 

conhecimentos necessários para as ações do Programa Nossa Natu 

reza, ,ao mesmo tempo que reconhece que persistem grandes difi- 

culdades, tais como.a carência de pesquisadores e recursos, 

para a atividade de pesquisa. O problema é semelhante ao cír 

culo·vicioso da pobreza. Prédios não resolvem problemas cientí 

ficos e tecnológicos. Sem cie~tistas e recursos, a pesquisa não 

existe. A decantada estrutura existente resume-se em poucos 

centros, que trabalham a duras penas, com recursos escassos e 

descontínuos, para gerar conhecimentos, ainda longe de dar à 
sociedade brasileira -g·arantias da utilização racional cios imen- 

sos recursos ambientais da Amazônia Legal Brasileira. Podemos 

acrescentar que na Amazônia funcionam apenas 1% dos cursos de 

pós-graduação do país; a comunidade científica não chega a 5% 

do total nacional; e em meio a um dos maiores reservatórios mun 

diais de germoplasma, não ha um Único centro de excelência cie~ 

tífica e biotecnologia. 

2. A coordenação da atividade de pesquisa cien 

tífica e tecnológica, em espaç~ dessa amplitude é, sem dúvida, 
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um trabalho de granôe envergadura a ser executado. Contudo, a 

estabilidade do financiamento da pesquisa pelo Estado, nos ter 

mos do que estabelece o artigo 218 da Constituição, é tão neces 
sário que não pode deixar de ser preocupação central de qualquer 

iniciativa relativa ao assunto. 

Portanto, a criação da CORPl'\M deve estar vin 

cuj ada a condições mínimas e cont Ínuc1s de a l'ocação êle recursos, 

for~ação de recursos humanos e garantias de que os conhecimentos 
científicos e tecnológicos gerac:los nesse contexto, sejam utili 

zados na implementação das políticas governamentais para a re 

gião. 

J. O Projeto de Lei n2 1923/89 estabelece a 

criaç-ão da CORPAM para elaborar e 'coordenar o P:coqrama de ~e_§_- 

guisas sobre o Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, 

cuja final idade é promove~r· os ·conh'~cimentos científicos e tecrio 

lógicos. necessários para ,assegurar o des~;ivolvimento ãaquela re 

gião através (atentem!) da utilização sustentada de seus recur 

sos naturais :renováveis, o controle de impactos ambientais ne 

gativos, a preservação dos ecossistemas, visando a melhoria da 

qua t í.dade de vida das populações locais. , Em que pesem as boas 

intenções dos idealizadores deste Projeto de Lei, esse relator 

não pode deixar de apontar o equívoco cometido om tal proposição: 

Inicialmente, há que ser entendido que o ,desen 
volvimento da Amazôníc1, a melhoria ela q~alidade de vida das po 

pulações locais, o contr~le de impactos ambientais e a preserva 

ção dos ecossiste.mas, não serão obtidos. con s Lde re ndo o ponto de 

vista de contribuição da ciência e te.enologia, apenas com a pes_- 

. qu_is~ _ _de meio ambiente e recursos naturais renováveis, uma vez 
que são imprescindíveis o_s conhecimentos que possam aêlvir da pe s 

qui~a de recurse~ não renováveis; da pesquisa da organização 

econômica e social <'las populações locais; da pesquisa ~os di 

versoi ramos industriais, entr~ outros. 

Conclui-sé que o projeto trata o problema de 

um ângulo restrito, incompatível tanto com a natureza da temá 
tica ambiental, quanto de ciência e tecnologia. 

4. o artigo 2~ do Projeto de Lei vincula a 
CORPAM ao Instituto Brasileiro ooMeio Ambiente e Recursos Na- 
turais Renováveis, além de determinar que o referido Instituto 

exerça funções típicas do órgão coorélenador de Política Cientí- 
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fica e Tecnológica, que é a Secretaria Especial de Ciência e Te~ 

nologia. Deste modo; ·desconecta as açõe's que se impleméntariam 

na Amazônia do contexto' geral daquela macro-política, bem como 

dos organismos que são os mais indicados para gerÍ-la, posto 

que possuem os mecanismos e a tradição de mobilização de capa 

citação técnico-científica nacional,- controlam as principais fon 

tes federais de financiamento da atividade e, sobretudo; possuem 

reconhecida competência técnica para coordenar, 

avaliar as atividades de pesquisa. 

acompanhar e 

5. O artigo 42 do r~ferido Projeto de Lei pro- 

põe a constituição da CORPAM com um total de 24 membros, sendo 

que 18 deles, de uma forma ou de outra, são representantes do E§ 

tado, e apenas 06 (seis) membros da sociedade civil. Constata 

-se, portanto, um profundo desequilíbrio entre a representativi 

dade concedida àqueles segmentos de opinião.fazendo mercê à pos 
sibilidade de que a comissão, mais q~e representar uma média da 

sociedade regional, seja um instituto para referendar as postu 

lações elaboradas pelo Estado-desenvc1vimentista, interessado em 

soluções tecnológicas imediatas, em nossa opinião, impossíveis de 

serem dados pelo aparato científico regional existente.atualmen- 

te face às suas debilidades de recursos humanos, materiais e 

nanceiras. Os conhecimentos atualmente disponíveis sobre a 

zônia servem mais para dizer o que não deve ser feito, que o 

trário. 

fi- 

Am.51. 

CO!!, 

6. Por fim o projeto propõe no artigo 11 a r~ 

vagação do Decreto nº 70.999 de 17 de agosto de 1q72 que insti 

tuiu o Programa do Trópico ómido, vinculado ao CNPq, criado com 

a finalidade de coordenar a contribuição da ciência e da Tecnologia 

ao melhor con~ecimento das condições de adaptação do ser humano 

às peculiaridades do Trópico Ómido eà preservação do equilÍbrjo 

ecológico da região amazônica. 

As entidades de pesquisa e os cientistas que 

comparecem as audiências públicas citadas no início deste re 

lato, diante de tal proposição, foram unânimes em apontar que 

a medida contraria toda a lógica do que se esperava de medidas 

em apoio à Ciência e Tecnologia na região. 

O Programa do Trópico ómido é mais amplo que o 

proposto para ser e·laborado pela CORPAM, está integrado ao,. sis 

tema -iac í ona I de C & T e vinculado a uma das principais ·institui 
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ções de fomento à pesquisa, que é o CNPq, funciona há mais de 

17 anos, apesar dos problemas de estabilidade financeira, e pos 

sui uma ampla participação da comunidade científica regional, 

na defipição de suas atividades. Desse ponto de vista, a me- 

lhor solução para os problemas que foram diagnosticados 

ríormente apontaram n~o para a extinção do PTU, mas para 

ante- 

a re- 

estruturação de suas responsabilidades, de forma que a 

da CORPA°M, vinculada à SCT/PR funcione para revigorá-lo 

dar direcionamento e atualidade. 

criação 

e lhe 

Isto posto,somos favoráveis à aprovação do 

PL ng 1.923/89, nos termos do Substitutivo que ora submetemos à 
apreciação dos nobres pares. 

Sala das•Reuniõ~s, em de 1989. de 

Deputado F~BIO FELDMANN 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N2 1,923 

(Do Relator Deputado Fábio Feldmahn) 

Cria a Comissão Coordenadora Re 
gional de Pesquisas na Amazônia 
(CORPAM) e altera o Decreto 70.999, 
de 17 de agosto de 1972, que insti 
tui o Programa do Trópico Úmido, e 
dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 12 Fica criada a Comissão Coordenadora Re 

gional de Pesquisas na Amazônia - CORPAM, com a finalidade de 

assessorar a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da 

Presidência ~a República na definição de diretrizes, alocação 

dê recursos e acompanhamento da execução do Programa do Trópi 

co Úmido, criado pelo Decre~o n2 70.999, de 17 de agosto de 

1972. 

Art. 22 A Comissão estará vinculada à Secreta 

ria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da RepÚbli 

ca, a quem caberá: 

l - definir diretrizes gerais para a execução do 

Programa; 
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XI - ap~ovar a Pr9gramação Anual .de Pesquisas, e 

seu orçamento; 

111 - captar recu~sos financeiros junto às agê~- 

cias de foment~ à Ciência e Tecnologia e outras fontes 

nais e/ou internacionais; 

naci2 

IV - supervisionar o desenvolvimento das pesqui- 

sa s , 
Pa~ágrafo único. O Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis será ouvido na defini 

ção dos itens estabelecidos neste artigo. 

Art. 32 ~ Comissão Coordenadora Regional de Peª 

guisas na Amazônia (CORPAM), caberá: 

1 - propiciar maior articulação entre as insti 

tuições de pesquisa da região visando a identificação de opor 

tunidades de cooperação no desenvolvimento de projetos especí 

ficos de relevância para o Programa Nossa Natureza; 

II - proporcionar orientação às instituições in 

tervenientes, indicando diretrizes específicas para a formula 

ção das propostas; 

III - acompanhar o desenvolvim~nto das pesqui- 

sas, promovendo sua avaliação continuada e registrando seus r~ 

sultados; 

IV - promover amplamente a divulgação dos resul 

tados das pesquisas e fomentar a'sua utilização, considerando 

os sistemas de comunicação e transrerência de resultados e de 

tecnologias existentes; 

V - resgatar os resultados de pesquisas já reali 

zadas na região e diligenciar ho sentido de sua divulgação e 

aplicação de seus produtos; 

Vl - sugerir medidas para otimização do uso da 

infra~estrutúra das instituições ôé pesquisa através da inte 

gração de suas .atividades. 
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Art. 42 A Comissão Coordenadora Regional de Pe~ 
quisas na Amazônia (CORPAM) será constituída por: 

I - um presidente da Comissão, escolhido por e 

leição direta entre seus membros; 

II - um representante de cada uma das seguintes 

instituições : 

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recu~ 
sos Naturais Renováveis; 

b) SCT/PR - Secretaria Especial de ciência e Te~ 

nologia da Presidência da República; 

c) SUDAM - superintendência do Desenvolvimento 

da .runazônia; 

d) SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento 

do Centro-Oeste; 

e) lNPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amg 

zônia; 

f) CNPq - Conselho Nacional de 

Científico e Tecnológico; 

Desenvolvimento 

g) EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa AgrQ 

pecuária; 

h} FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; 

III - três representantes das Universidades da A 
mazônia Legal, indicados pelo Protocolo de .Integração das Uni 

versidades da Amazônia; 

IV - três pesquisadores com notórios conhecimen 
tos sobre a runazônia, indicados pela SBPC - Sociedade Brasilei 
rapara o Progresso da Ciência, ouvida a comunidade cientifica 

regional; 

V~ dois representantes do conjunto das entida 
-des conservacionistas da região; 
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VI - um representante das Unidades ~ederadas que 

compõem a Amazônia Legal, indicado pelo ISEA - Instituto Supe 
rior de Estudos da Amazônia. 

Parágrafo único. Os representantes de que tra- 
tam os incisos V e VI serão indicados respectivamente pelo 
conjunto das entidades conpervacionistas da região e pelos go 
vernadores dos Estados que compõem a Amazônia Legal, ao Minis 
tro da Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia da Presidên 
eia da República. 

Art. 52 A programação anual de pesquisa sera 
formulada e orçamentada até abril de cada ano pela Comissão CQ 

ordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM). 

Parágrafo Único. A programação referida neste 
artigo atenderá, com prioridade, às necessidades de conhecimen 
tos. científicos e tecnQlÓgicos, bem como de dados de suporte 
detectados nos projetos governamentais de intervenção econômi 
ca que tenham impacto no Meio Ambiente da Amazônia Legal, em 
esp~cial aqueles definidos no Programa Nossa Natureza, criado 
pelo Decreto n2 96.944, de 12 de outubro de 1988. 

Art. 62 Cabe à Secretaria Especial da Ciência e 
Tecnologia da Presidência da República dar o suporte de recur 
sos necessários às entidades, deslocamento e estadia dos parti 
cipantes da Comissão Coordenadora Regional de Pesquisas na Ams 
zônia (CORPAM), bem como aos eventuais con~ultores não vinculs 
dos a instituições da Região Amazônica, sempre que necessário. 

Art. i2 O Poder Executivo regulamentará esta 
lei, no prazo de 90 (noventa) dias subseqüentes à sua aprova- 

ção, e a CORPAM funcionará segundo dispuser o seu Regimento In 

terno. 

Art. 82 O Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq proverá de imediato à Comis- 
são Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM) 

com todas as informações acumuladas na Coordenação do Programa 

do Trópico úmido. 
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Art, 92 Esta lei entra~á em vigor na data de 

sua publicação. 

sala das Sessões, em de de 1989 

Deputado Fábio Feldmann 
Relator 

P A R E C E R C O M I S S Ã O 

A Comissao de Defesa do Consumidor e do Meio 

Ambiente, em reunião ordinária realizada no dia 12 de junho de 

1989, opinou, unani~emente, pela aprovação, com substitutivo, 

do Projeto de Lei n2 I.923/89 (Mensagem n2 164/89) - do Poder 

Executivo - nos termos do parecer do relator. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados An 
tônio câmara, Vice-PresidentEno Exercício da Presidência, F~ 

bio Feldmann e Raquel Cândido, Vice-Presidentes, Aécio Neves, 

Raimundo Bezerra, Raimundo Rezende, Renato Bernardi, Ronaldo 

Carvalho,Samir Achôa, Valdir Colatto, Cláudio Ávila, Sandra C2 

valcanti, Waldeck Ornelas, Geraldo Alckmin Filho, Victor Fa~ 

cioni, Elias Murad, Valmir Campelo, Gumercindo Milhomen, Mira± 

do Gomes e Francisco Rolim - membros efetivos - Alzira Gomes, 

Harlam Gadelha, Eliezer Moreira, Uldurico Pinto e Jorge 

qued - membros suplentes. 

Sala da Comissão, em 12 ,de junho de 19B9. 

Ue- 

I /z._·- , ? .•• ·...:. . 
..,,ffi+,./i:tt C "A,[. r• Deputaao RDtonio Camara-, 

Vice-Presidente no Exercício da Presidência 

Deputado 'Fábio Feldm~nn 

Relator 
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SUBSTITIVO ADOTADO PELA COMISSÃO 

Cria a Comissão Coordenadora Re 
gional de Pesquisas na Arnazônii 
(CORPAM) e altera o Decreto 70.999, 
de 17 de agosto de 1972, que insti 
tui o Programa do Trópico Úmido, e 
dá outras provid'ências. 

O CO~IGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 12 Fica criada a Comissão Coordenadora Re 
gional de Pesquisas na Amazônia - CORPAM, com a finalidade de 

assessorar a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da 

Presidência da República na definição de diretrizes, alocação 

dé recursos e acompanhamento àa execução do Programa ~o Trópi 

co úrnido, criado pelo Decreto n2 70.999, de 17 de agosto de 

19?2 •. 

Art. 2! A Comissão estará vinculada à Secreta 

ria Especial de Ciência e Tecnologia da Presidência da RepÚbli 

ca, a quem caberá: 

I - definir diretrizes gerais para a execução do 
Prograll'a; 

II - aprovar a Programação Anual de P~sguisas e 
seu orçamento; 

III - captar recursos finaoceircs junto às agên 

cias de fomento à Ciência e Tecnolog'ia e outras fontes naciQ 

nais e/ou intern~cionais; 

IV - supervisionar o desenvolvimento das pesqui- 
sa s , 

Parágrafo Único. O Instituto ~rasileiro do Meio 

Ambiente e Recurso? Naturais Renováveis será ouvido na defini 

ção dos itens estabelecidos neste artigo. 

Art. 3! À Comissão Coordenadora Regional de Pe§ 
quisas na Amazônia (CORPAM), caberá: 



-22- 

I - propiciar maior articulação entre a~ insti 

tuições de pesquisa da região visando a identificação de opor 

tunidades de cooperação no desenvolvimento de projetos especí 

ficos de relevância para o Programa Nossa Natureza; 

II - proporcionar orientação às instituições in 

tervenientes, indicando.diretrizes específicas para a formula 

ção das propostas; 

III - acompanhar o desenvolvimento das pesqui- 

sas, promovendo sua avaliação continuada e registrando seus r~ 

sultados; 
· IV - promover amplamente a divulgação dos resul 

tados das pesquisas e fom~ntar a sua utilização, considerando 

os sistemas de comunicação e transferência de resultados e de 

V - resgatar o~ resultados de pesquisas já r~&l~ 

zadas na região e diligenciar no sentido de sua divulgaç8s e 

aplicação de seus produtos; 

VI - sugerir medidas para otimização do uso da 

infra-estrutura das instituições de pesquisa através da inte 

gração de suas atividades. 

Art. 42 A Comissão Coordenadora Region~~ d~,~~ 

quisas na Amazônia (CORPAM) será constituída por: 

I - um presidente da Comissão, escolhido por e 

leição direta entre seus membros; 

II - um representante de cada urna das seguintes 

instituições : 

a) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recu~ 

ses Naturais Renováveis; 

b) SCT/PR - Secretaria Especial de Ciência e Te~ 

nologia da Presidência da República; 

c) SUOAM - Superin,tendência do Desenvolvimento· 

da Amazônia; 
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d) SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento 

do Centro-oeste; 

e) INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Am~ 

zônia; 

Desenvolvi?nento f) CNPq - Conselho Nacional de 

Científico e Tecnológico; 

g} E~3RAP~ - Empresa Brasileira de Pesquisa ~~r2 

pecuária; 

h) FINEP - Financiadora de Estudos e rroJetos; 

III - três representantes das Universidades da d 
mazônia Legal, indicados pelo Protocolo de ~ntegraçio das Uni 

ver\iQades da Amazôni~; 

IV - três pesquisadores com notórioi: cç-n:'t'<::"''~ 

tos sobre a Amazônia, indicados pela SBPC - Sociedade 8ras1le2 

rapara o Progresso da Ciência, ouvida a comunidade científica 

regional; 

V - dois representantes do conjunto das entida 

des conservacionistai da regiio; 

V! - um representante das Unidades Federadas que 

compõem a Amazônia Legal, indicado pelo ISEA • Instituto Supe 

rior de Estudos da ·Amazônia. 

Parágrafo único. Os representantes de que tra 

tam os incisos V e VI serão indicados respectivamente pelo 

conjunto das entidades conservacionistas da região e pelos go 

vernadores dos Estados que compõem a Amazônia Legal, ao Minis 

tro da Se~retaria Especial da Ciência e Tecnologia da Presidêg 

eia da República. 

Ar t , 5~ A proç r amaç âo anual de pe s cu i z e ~er-á 
formulada e orçamentada até abril de cada ano pela Cc~1ssão CQ 

ordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM). 

P~rágrafo Único. A programação referida neste 

artigo atenderá, com prioridade, às necessidades de conhecimen 
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ca que tenham impacto no Meio Ambiente da Amazonia, Legal, 

e~pe~:~1 aquele= definidos no Programa Nos~a ~atureza. c r r s do 

~élc L~cretc n~ Só.~44, de 12 de outubr~ de l~óó. 

Art. 62 Cabe à Secretari~ Especial ee Cii~cia e 

Tecr.ologia da !'residência da República dar o su;,o!'~e ::"' ::ecur 

sos necessários às entidades, deslocamento e estadia dos parti 

cipantes da Comissão Coordenadora Regional de Pesqui~<'s r,E. Air,s_ 

zônia (CORPAM), bem como aos eventuais consultores nâ~ v~nculs. 

dos a inst í r.u í çóe s da Região Amazônica, sempre que ne:: e s s ~rio. 

Art. 72 O Poder Executivo regule~e~:er: esta 

lei, no prazo de 90 (noventa) dias subseqüentes~ sua e~rova 

ção, e a CORPAM f~ncionará segundo dispuser o seu Regimento In 
t e r'no , 

Art. 92 O Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - CNPq proverá de imediato à Comis 

são Coordenadora Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM) 

com todas as informações acumuladas na Coordenação do Programa 

do Trópico Úrnido. 
Art. 92 Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicação. 
Sala das Sessões, em de de 1969 

--) 
~ .~--- 0: .. :~~-"_a(-2_ f!eput:ã~..,,: Antonio taroara- > 

Vice-Presidente no Exercício da Presidência 

Deputad,o Fábio Feldmann 

í<t. Le t C.! 
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COMISSAO DE 

c?s"l71c-d10 .w(c, , /k~ .e'<"<"-< 
--àul,~·/;!urul~ e;_ 

CIENCIA E TECNOLOGIA,COMUNICAÇAO E INFORM~TJÇA 
(1 

I- RELATORIO 

Nos termos do art.64,§ 1º,da Constituição,a Pres_! 
dência da República encaminhou ao Congresso Nacional a Mensagem' 
nQ 164,de 1989,que deu origem ao Projeto de lei nQ 1.023,de 1989, 
propondo a criação da Comissão Coordenadora Regional de Pesqul 
sana Amazônia - CORPAM,para elaborar e coordenar o Programa de 
Pesquisas sobre o Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis ' 
da Amazõnia,com a finalidade de promover conhecimentos científi 
cos e tecnológicos necessários para assegurar o desenvolvimento' 
daquela região através da utilização sustentada de seus recursos 
naturais renováveis,o controle de impactos ambientais negativos' 
e a preservação dos ecossistemas,visando a melhoria da qualida 
de de vida das populações locais (art. JQ), 

A CORPAM estará vinculada ao Instituto Brasilei 
ro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Ao Instituto caberá:definir diretrizes gerais P! 
ra execução do Programa e supervisionar o desenvolvimento das 
pesquisas;aprovar a Programação Anual de Pesquisas e seu orça-' 
mento;captar recursos financeiros;e dar o suporte de recursos n~ 
cessários às atividades,deslocamento e estada dos participantes' 
da CORPAM e de eventuais consultores(arts.2º e 79). 

A CORPAM caberá,entre outros aspectos:propicíar 
maior articulação entre as instituições de pesquisa da região' 
visando a identificação de oportunidades de cooperação no de 
senvolvimento de projetos específicos de relevância para o PrE_ 
grama Nossa Natureza;promover amplamente a divulgação dos re-' 
~ultados das pesquisas e fomentar sua utilização;formular e 
orçamentar a Programação Anual de Pesquisas;e sugerir m~didas' 
para otimização do uso da infra -estrutura das instituições de 
pesquisa através da integração de suas atividades (arts.3º,Sº' 
e 6º). 

A CORPAM será constituída pelo Presidente do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais' 
Renováveis,que a presidirá,e por representantes da Secretaria' 
Especial de Ciência e Tecnologia,das agências de desenvolvime~ 
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to regional,de instituiç~es de pesquisa e universidades dar~ 
gião e das unidades federadas que comp~em a Amazõnia Legal. ' 
(art.4º). 

Pelo art.9º do Projeto,o Conselho Nacional de ' 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq proverá a CORPAM 
de todas as informaç~es acumuladas na Coordenação do Programa• 
do Trópico úmido. 

A art.11 do Projeto revoga o Decreto nQ70.999,' 
de 1972,que institui o Programa do Trópico umido. 

A Exposição de motivos que acompanha a proposi- 
ção,salienta que: 

- A criação da CORPAM objetiva ttagregar parte ' 
do esforço de pesquisa hoje existente na região, êm torno da ' 
soluç~o de alguns problemas prioritários e relevantes para a ' 
promoção do desenvólvimento em bases conservacionistas da Ama 
zõniatt. 

- A falta de aplicação de uma base técnica e 
científica adequada ao desenvolvimento econõn1ico e social con~ 
titui um dos fatores que contribui para a exploração predató-' 
ria dos recursos naturais renováveis .da região. 

-A existência de uma estrutura governamental de 
pesquisa instalada na região perfeitamente capaz de suprir os 
conhecimentos científicos necessários para atender as ações do 
Programa Nossa Natureza, bastando para tanto que sejam tomadas 

providências no sentido de coordenar as atividades em andamento e 
proceder a articulação das instituições de pesquisa com as insti 
tuições de desenvolvimento regional. 

- .!lpesar do esforço do Governo Federal persistem• 
grandes dificuldades para tornar mais efetiva a atuação das Instl_ 
tuições de Pesquisas na Amazônia, destacando-se as carências de ' 
pessoal qualificado para a pesquisa, e de técnicos nos organismos 
de desenvolvimento, com formação para incorporar no planejamento• 
regional, as informações geradas pelas instituições. Essas duas ' 
carências, segundo a Exposição de motivos, refletem-se negativa-' 
mente nos orçamentos para pesquisa. 

- Seria improdutivo apenas aumentar os orçamentos' 
de pesquisa, ou cri ar novos centros de pesquisa, dada a sí tueção ' 
de falta de coordenação diagnosticada. 

A propósito foi distribuída simultaneamente as Co 
missões de Constituição, Justiça e Redação; de Defesa do Consumi 
dor e do Meio Ambiente; e de Ciência e Tecnologia, Comunicação e 
Informática, uma vez que se encontra tramitando em regime de ur 
gência. 

-2?'- 
II:- ?ARECER 

ilAMI 
de eitrl!l'S ' 

do Consu 
Fábio 

A elabqralão·deste parecer foi precedida ,;..s _, 
audiências pública~ avidas pela Comissão de Defesa 
midor e do Meio Ambiente, sob a coordenação do·oeputado 
Feldmann: 

* No dia 15/05/89, em Belém - PA, com o apoio da •rente Na 
cional de Ação Ecológica :e do governo do Estado ·do Pará (através' 
da SEPLAN, SESPA e -HlESP·)' 'e , a l'ém da· audiência pública, foi form!!_ 
do um grupo de trabalho, 'cocrcenaoo pelo Dr. ·José Edil Benedito ' 
(do CNPq) e composto -pcr pesqui saciares, professores· -·e am_bie_nta li~ 
tas da região Norte. Destacamos ainda él colabora;ãô do Protoc0lo' 
de Integração das Universidades da amazô~ia, presidida pelo p1of. 
José Seixas Loure11ço (Reit~r da LJ•~A). 

* No dia 17 /05/89, · em São Paulo - SP, com o apoio da •rer·' e' 
Nacional· de Ação Ecológfra e da Assembl é Ia ·tegislati va de São F ª.!:!. 

• 10·: Além ela audiência' pública, foi formado um grupo de trabalho,' 
coor cenado pela prof. Magéf~ Lombard~," da Comissão de Estudos de'. ------------ 

Como percebem as Senhoras e Senhores deputados, este 
projeto pode e terá profundos efeitos nos problemas ecológicos. 

Sobretudo na Amazônia hoje objeto de tantas investi 
das legítimas 'e ilegítima_s. 

Observem g~e há necessidade de introduzir uma nova 
alternativa. Planeja-se .criar novo desenvolvimentoJharmonicamente 
com a natureza e não. contra ela. E para evoluir em autêntica al 
ternativa~ às previsões catastróficas, para a Amazônia, podemos 
lançar .tQfifi sementes de novo tipo de desenvolvim~nto. E como há pg 
quena fé nas atuais perspe9~ivas introduzimos no substitutivo elg 
mentos que o tornem viável: a presença do cidadào·comum e das comu- 

nidades interessadas, ~~ 
Tratar da~ d~vida na Amazônia pode sign.i 

ficar uma àlternativa à extinção, 
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lógica, em espaço. dessa amplitude, é, sem dúvida, um trabalho de ' 
grande envergadura, a ser execut.aco .. Contudo, a estabilidade do fi- 

-:-·:t ••. ·; ' . . .•. 

nanciamento dapesqui sa pelo Estêldo, nos termos do que estabelece• 
o ar~igo 21~ .. da Ct:Jstituiçã.o, é tão nece ss ãrí o que não ,pode deixar• 
de ser preocupação central de qualquer iniciativa relativa ao ·as~· 
sunto. 

Portant(!, a criação da CORPAM deve estar vinculada a condi-' 
ções mínimas e contínuas .de alocação .de recursos, formação de .re-' 
cursos humanos e garantia de que os. conh.ecimentos científicos e 
t.ecno Léq í co s gerados nesse contexto, sejam utilizados ,,a implemen 
tação das_políticas _governamentais para a regiãó. 

3. O Projeto de Lei nQ 19:23/89 estabelece a criação da C_ORPAM 
para elaborar e coordenar o Programa de Pesquisa sobre·o.Meio Am 
biente e Recursos Naturais Re,,ováveis, cuja final~dade é promover• 
os col"lhecimentos ciel"lt~ficos ~ tecnológicos necessário~ para asse 
gurar o desenvolvimel"ltb daquela região através (atel"ltem!) da util_! 
zação sustentada de seu; re~urios ~aturais re,,ováveis, o controle' 
de impactos ambientais negativos, a preservação dos ecossistemas,' 
visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais. Em' 
que p~em as boas intenções dos idealizadores deste Projeto de Lei 
esse relator não pode deixar de apontar os equívocos cometidos em' 
tal pr opos rção r 

- Inicialmente, há que ser el"ltendido que o desenvolvimento da 
' . 

Amazônia i a_ melj;ipri a da qual idade de vida das populações locais, e 
o controle ·cte Íinpaccls ambientais e a preservação dos ecossistemas, 
não serão obtidbs considerando o ponto de vista de contribuição da 
ciência e tecnologia, apenas com a pesquisa de meio ambie~te e r~ 
cursos natural s renovéveís , unia' vez que são. impresc_indí.vei s os co 
nhec ímerrt'cs que pos sam advir da pe squí sa de· recursos não 'renová 
veis; da pesquisa 'da orgariizaçã'o econô~ié:a e· social das populações 
Loca í s ; da pesquísa dos diversos 'r amos lndustr:iais', entr/ouÚos. 

- ·conclui-se que O projeto trata -~ jirciblErná dEi ·6,,; ~ngJio res 
trito, incompatível tanto com a nat.ur eza 'da. t e·iáH-r;a 'ambie~ta 1, 
quanto da ciência e tecnologia. 

4. o Artigo 2º do Projeto de. Lei-vincula a CORPAM ao rnstitu:.. 
to Brasileiro· dei Meio Alnbi ente e Recursos Naturais Renováveis, além 

de determinar que o referido Instituto exerça funções típicas do 
orgão CoQrdenâdor de.PoÜÜca CientÜÍcá e têcno!ógica,que é a ' 
Secretaria Especial. de· CÍência e Tecnologia; dest:'onêc'tarydo as 

•... ..· . ' ' '': .. : ' '. . .·· ·: .. 
ações que se implemehtaiiam ha Amazôni~,do conte~to geral daque- 
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la macro polífica,bem como dos organismos que são os mais indi 
cados parj ·gerí-la,posto que possuem oi meca~ismos e a ·tradição• 
de mobilização de capacitação. técnico-científica nacional, cori-" 
trolam as principiãlis fontes federais de financiamento dâ ativid_! 
de e, sobretudo,possuem reconhecida competência técnica para 
coordenar,a6ompanhar e avaliar as atividades de pesquisa. 

5. No artigo 52,parágrafo 12,nova~ente acena-se a ·condução 
das pesquisa~ivoltadas basicamente a Projetos Governamentais nem 
sempre de interesse ~a população local. 

Cabe perguntar: 
Qual o critério .atiotado para a definição das pesquisas bá 

sicas e de .avanço de _conhecimento? 
Qual a proporção da dotação. de verbas para a pesquisa Bási 

ca e Aplicada? 
~ Comunidade Cientifica Nacional,(apesar de ser orgão re 

gional)seria consultada? 
o Grupo Interm~nisterial que cuidaria das prioridades a S_!: 

rem estabelecidas pode sobrepor-se ou se chocar em suas atribui 
çêles com o Corpo Dirigente da CORPAM 

6. O Artigo 42 do:erefrido Projeto de·Lei propõe a constitui 
ção do CORPAM com um total de 24 membros,sendo que 18 deles,de ' 
uma forma ou de outra,são representantes do Estado,e apenas ( · 
seis) membros da _sociedade civil.Çon~tata-se,portanto,urn profun 
do desequiiíbrio entre a representatividade concedida àqueles' 
segmentos de opinião,fazendo mercê~ possibilidade.de que a co-' 
missão mais que represe~tar urna média da sociedade regional,seja 
um Ins t.Lt.utojiar a refer_.endar as post c Lações elaboradas pelo Est2, 
do,desenvol~imentista,interessado em soluções tecnológicas ime-' 
'd í at as ,.em nossa opinião, impos,si veis .d,· _serem dados pelo aparato' 
c·i_eri.tífi~o ;egional ex~stent~ atualmc te face as suas debilida-• 
des de recursos .humancs , materiais e f :. nance í r os , Os conhecimentos 
à tua lnient e di~ponívei~ .-~~bre a Amazônia servem mais para dizer' 
o q~e' não deve' ser f~Úo ,'qu~ à cont r ér io. 

7 •. Por fill), à projeto propõe no Artigo. 112, a re.voqação do Decreto 
n2 70.999 de 17: de ago.sto _de 1972 que Lns t.í.tu íu o Programa do Trópl 
co Umido,vinculado ao CNPq,criado com a finalidade de coordenar a.' 
contrib'u.içãio · d~~ cl~n~i~. e· d~ tecn9log!9- ao. me lho! ~onh~~ime~to · das·, 
condiçõ~s de ~êlapt.ação · do·. s~r humano !is pecu Líar í dades do Trópico ' 

.-, : , .-. ,-. ;-:: - •.. ~- '. .', • '. ' , '.' · f,: :.. ( ' 1 •. ~ • · ': ; , ..•. ; • ,. , , 

Cmido e· à preservação do equilíbr,o da região Amazônica, 
• • · ,- , ; i-, ..:... 1 •·• · .,. ~ r.. . . .• . i - , 1 . , ,. . - - . ·_ ' · : ' 



8. As entidades de pesquisa e os c1entist'as que comparecerãm às 
audiências· públicas· citadas· no -in!cfo deste reiato, diánte de tal ·, 
proposição' forãm unânimes em apontar oue a medida contra!' ia toda a' 
lógica do que se esperava de medidas em apoio à Ciência e Tecnolo-• 
gia na região. 

9. A CORPAM funciona como orgão centralizador,que pode limitar ' 
a autonomia e causar o esvaziamento de orgãos de pesquisa existen-' 
tes -na região (Inipar), Museu ·GOELDI, et'é 

O Programa do Trópico Umido é mais amplo que o proposto para' 
ser elaborado pela CORPAM,está integrado ao sistema Nacional de C&T 
e vinculado a uma das principais instituições de fomento à pesquisa 
que é, o CNPq,funciona à mais de 17 anos,apesar dos problemas de e~ 
tabilidades financeiras,e possui uma ampla participação da comunid~ 
de científica regional,na definição de suas atividades. 

Desse ponto de vista,a melhor solução para os problemas que ' 
foram diagonsticados anteriormente apontaram não para extinção do ' 
PTU,mas para a reestruturação de suas responsabilidades,de forma ' 
que a criação da CORPAM, vinculada à SECT-PR funcione para revigo 
rá-lo e lhe dar direcionamento e atualidade. 

Isto posto,somos favoráveis à aprovação do projeto,nos termos· 
do Substitutivo que ora submetemos à apreciação dos nobres pares. 

-"/ ,, -._, 1- -~/ 
Deputado LVSANEAS MACIEL 

RELATOR 

SÜBSTITUlIVO AO PROJETO DE LEI Ng 1.923 

Cria a Comissão Çoordenadora • 
Regional de Pesquisas na Amaz~ 
nia (CORPAM) e altera o Decre 
to 70.99~, de 17 de agosto de' 

1972, que institui o 'Programa' 
do Trópico úmido, e_dá outras' 
providências. 

O CONGRESSO NACIONAL-DECRETA: · 

Artigo 19 - •ica criada"a·comissão Coordenadora Regi~ 
nal pesquisas na Amazônia - CORPAM, com a finalidade de-assessorar a 
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Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia na definição de diretri 
zes, alocação de recursos e acompanhamento da execução do Programa 
do Trópico úmido, criado pelo Decreto nQ 70.999, de 17 de agosto de 
1972. 

Artigo 29 - A Comissão estará vinculada à Secretaria' 
Especial de Ciência e Tecnologia, a quem caberá: 

a), Definir diretrizes gerais para a execução do Programa; 
b) Aprovar a Programação Anual de Pesquisas e seu orçamento. 
c) captar recursos financeiros junto às agencias -de fomento à ' 

Ciência e Tecnologia e outras fontes nacionais ou internacionais. 
d) Supervisionar o desenvolvimento das pesquisas. 
e) Sugerir medidas para otimização do uso da infra-estrutura 

das instituições de pesquisa através da integração de suas atívída-' 
des. 

Parágrafo único - O Instituto Brasileiro do Meio Am-' 
biente e Recursos Naturais Renováveis será ouvido na definição dos ' 
itens estabelecidos neste artigo. 

Artigo JQ - À Comissão Coordenadora F'egional de Pes-' 
quisas na Amazônia (CORPAM), caberá: 

a) Propiciar maior articulação entre as institu.ções de pesqui 
sa da região visando a identificação de oportunidades de cooperação' 
no desenvolvimento de projetos específicos de relevà1cia para o Pro- ~-- - - ....• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ._. - - - - - -- 

b) Procionar orientação às instituições intervenientes, ind1_ 
cando diretrizes para a formulação das propostas; 

c) Acompanhar o desenvolvimento das pesquisas, promovendo 
avaliação continuada e registrando seus resultados; 

d) Promover amplamente a divulgação dos resultados das pes-' 
quisas e fomentar a sua utilização, considerando os sistemas de c.Q_ 
municação e transferência de resultados e de tecnologias existen-1 

tes; ~~~ 
e)~ ao cidadão comum e às entidades ambienta- 

listas, amplo acesso às informações da comissão, tanto à nível téc 
nlco como científica; 

f) Resgatar os resultados de pesquisas já realizadas na re-' 
gião e diligenciar no sentido de sua divulgação e/ou aplicação de 
seus produtos. 

Parágrafo único - A Comissão será assegurado amplo' 
acesso as informações sobre novos projetos que venham a ser impla~ 
tados ou em execução pelo Governo Federal. 

Ver a possibilidade da participação de um represen 
tante da comissão nas reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambien 
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te (CDNAMA), ou que seja viabilizado o acesso às informaçOes adquI 

ridas pelo Conselho. 

Parágrafo 4g - A Comisslo Coordenadora Regional de' 
Pesquisas na Amazônia (CDRPAM) será constituída por: 

a) Um pr e s í ce o t e da Comissão, escolhido por eleição direta • 

entre seus membros; 
b) Um representante de cada uma das seguintes i~stituições:' 

1- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Natu 
rais Renováveis; 

2- SECT - Secretaria Especial de Ciéncia e Tecnologia; 
3- SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da Amazô-' 

nia; 
4- SUDECO - Superintendência de De:envolvimento do Centr~ 

-Oeste; 
5- INPA - Instituto Nacional de Pe~uuisas da Amazônia; 
6- CNPq - Conselho Nacional de Oese<volvimento Científico 

e Tecnológico; 

7- CPATU - Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico ' 

Úmido; 
6- CNPSD - Centro Nacional de Pesquisas da Seringueira e 

Dendê; 
9- Três representantes das Universidades da Amazõnia Le-' 

gal, indicado pelo Protocolo de Integração das Universidades da 

Amazônia; 
to- Três pesquisadores com notórios conhecimentos sobre a 

Amazônia, indioados pela SBPC - Sociedade Brasileira para o Proje 
to da Ciência, ouvida a comunidade científica regional; 

11- Dois representantes do conjunto das entidades conser 

vacionistas da região; 
12- Um representante das LMidades Federadas que compõem a 

Amazônia Legal, indicado pelo ISEA - Instituto Superior de. Estudos 

df Amazônia. 

Parágrafo único - Os representantes de que tratam as' 
alíneas "e" e "f" serão indicados pelo conjunto das entidades canse~ 
vacionistas da região e pelos governadores dos Estados que compõe--ta 
Amazônia Legal, ao Ministro da Secretaria Especial da Ciência e Tec 

nologia. 

Artigo SQ - A Programação Anual de Pesquisas será fo~ 
mulada e orçamentada até abriJ,.de c.ada.,ano J1.ela Comissão Coordenado 
ra Regional de Pesquisas na Amazônia (CORPAM). 
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§ 1º - A Programação referida neste artigo atenderá,' 
com prioridade, as necessidades de conhecimentos científicos e tecn~ 
lógicos bem como dados de suporte detectados nos projetos govername~ 
tais de intervenção econômica que tenham impacto no Meio Ambiente da 
Amazônia Legai, em especial aqueles definidos no Programa Nossa Nat~ 
reza, criado pelo Decreto nQ 96.944, rje 12 de outubro de 1988. 

Artigo 6º - Cabe à Secretaria Especial da Ciência e ' 
Tecnologia dar o suporte de recursos necessários às entidades e est~ 
dia dos participantes da Comissão Coordenadora Regional de Pesquisa' 
na Amazônia {CORPAM), bem ~orno aos eventuais consultores não vi~cul~ 
dos a instituições da região amazônica, sempre que necessário. 

Artigo 72 - O Poder ExecutiNo regulamentará esta lei, 
no prazo dos noventa dias subsequen~es à sua aprovação, e a CORPAM ' 
funcionará segundo dispusec o seu Regimento Interno. 

Artigo 8º - O Consel~o Nacional de Desenvolvimento 
Ciêntífico e Tecnológico - C~Pq proverá de imediato à Comissã6 Coor 
denadora Regional de Pesquis!tl"na Amazônia (CORPAM) com todas 'as in 
formações acumuladas ~a Coorde~a~~o do Programa do Trópico úmido. 

Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua' 
publicação. 

~"·-- L- -~/ 
Deputado LYSÃNEAS MACIEL 

IlELATOR 


