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Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de junho de 1996, às 9:30 h. reuniu-se em 
caráter extraordinário a Comissão de Projetos (CP) do Subprograma de Política de 
Recursos Naturais que integra o Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil (PPG- 7), no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal, para análise e deliberação das propostas de 
Atividades Emergenciais de Fiscalização dos Desmatamentos e Queimadas 
encaminhados pelos Estados do Pará, Tocantins e Maranhão. A reunião contou com 
a presença de seis representantes da Comissão de Projetos: Sra. Neli Aparecida de 
Mello, presidente da Comissão e representante do Ministério do Meio Ambiente; 
Sr. Thaumaturgo Sotero Vaz, representante da Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas; Sra. Eliana Sólon Ribeiro de Oliveira, suplente da representante do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA); Sra. Eulinda de Campos Lopes, representante da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente (FEMAIMT); Sra. Leila Araújo de Medeiros, representante do 
Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC); Sr. Luís Ercílio do Carmo Faria 
Júnior, representante da Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia e Meio 
Ambiente do Pará (SECTAM). Estiveram presentes também, o Sr. Geraldo Ayres 
da Silva Neiva, representante da Fundação Natureza do Tocantins (Naturatins); o 
Sr. José Ribamar Rodrigues Pereira, representante da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente do Maranhão (SEMA); Sr. Hitler Nantes, representante do Programa de 
Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente; e os membros da 
assessoria técnica do SPRN: Sr. Roberto Suarez; Sra. Altiva Barbosa; Sra. Leonor 
Ferreira Bertone; Sra. Márcia Godoy; Sra. Maria Luiza Alves. A reunião foi aberta 
pela presidente da Comissão, que saudou os presentes e informou que o 
representante da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional 
(FASE), Paulo Henrique, bem como seu substituto não estariam presente à reunião, 
e que o suplente do Instituto Sócioambiental (ISA), Sr. João Paulo Capobianco se 
atrasaria. Esteve também ausente nesta o Sr. Herbert Otto Schubart, representante 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). A sq:.nir a presidente esclareceu que 
embora na pauta da reunião estivesse incluída ,. · •011as a discussão a respeito das 
atividades emergenciais mencionadas acima, foi · "icitada pelos representantes do 
Grupo Técnico de Trabalho Permanente (GTTP oclusão, na pauta desta reunião, 
das considerações desse grupo sobre as de1 i · :;ões da Comissão de Projetos 
relativas ao Plano Operativo Anual-PON96. -ra, Leila pediu a palavra para 
explicar a necessidade da Comissão de to conhecer as opiniões dos 
representantes dos Grupos de Trabalho (GT), q unpõem o GTTP, a respeito das 
decisões que foram tomadas pela CP, especial: e no que se refere à construção 
da sede da Naturatins, pedindo aos men s da CP que permitissem ao 
representante da Naturatins, Sr. Geraldo, esclarecer os motivos pelos quais esta 
obra foi incluída nas atividades do SPRN. Os membros presentes não se opuseram a 
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41 esta solicitação, propondo apenas à presidente da Comissão, que este tema fosse 
42 tratado após a discussão da pauta, previamente conhecida. A presidente concordou 
43 com o encaminhamento proposto, e nesse momento entregou aos presentes a Ata da 
44 última reunião da CP, pedindo aos integrantes da mesma que a lessem durante o 
45 intervalo do almoço, para que após a discussão das três propostas de atividades 
46 emergenciais, procedessem à sua aprovação ou alteração. O Sr. Ercílio pediu que a 
47 Ata fosse lida naquele instante. A presidente argumentou que seria necessário uma 
48 leitura prévia de todos os membros, e colocou em debate sua sugestão. Após a 
49 concordância dos presentes com esta última proposta, a presidente passou a palavra 
50 ao Sr. Hitler, para que fizesse a apresentação do "Programa de Prevenção e 
51 Controle de Desmatamento e das Queimadas", que vem sendo elaborado pelo 
52 Ministério do Meio Ambiente, no âmbito da Secretaria de Coordenação dos 
53 Assuntos da Amazônia Legal (SCA). O Sr. Hitler iniciou sua apresentação 
54 esclarecendo que a SCA foi levada a priorizar os temas queimada e desmatamento a 
55 partir da série de notícias divulgadas, no final de 1995, pela imprensa nacional e 
56 internacional. Nesse sentido, haveria de se saber em primeiro lugar se os dados que 
57 estavam sendo divulgados correspondiam à realidade, por isso o primeiro passo foi 
58 o contato com as informações técnicas existentes no INPE e no IBAMA, que 
59 revelaram a necessidade de se fazer um estudo mais aprofundado para se chegar a 
60 uma resposta concreta. A SCA iniciou então um trabalho de acompanhamento 
61 sobre as consequências das queimadas na Amazônia Legal. Os principais motivos 
62 para a escolha da área piloto, compreendida por um polígono representado pelo 
63 Sudeste do Pará, Norte do Tocantins e Oeste do Maranhão, foram: a)grande 
64 dinamismo sócio-econômico; b) área do Carajás; e) infra-estrutura existente, como 
65 por exemplo meio de comunicações, postos do lhama, estradas de rodagem e outras 
66 vias de acesso. Assim, a SCA decidiu estruturar este projeto em três componentes 
67 básicos: 1) conscientização ambiental; 2) base informacional, e 3) operações de 
68 campo. Mencionou as dificuldades para se levar adiante os dois primeiros 
69 componentes, lembrando, porém, que sobretudo o primeiro, exigiria um longo 
70 processo de amadurecimento do projeto e da própria sociedade. Quanto ao terceiro 
71 componente, descreveu as atividades principais já efetuadas, como por exemplo a 
72 organização da equipe de rastreamento aéreo no polígono selecionado, e de diversas 
73 equipes terrestres que receberiam mensagens através de rádio, informando as 
74 coordenadas geográficas dos eventos impactantes registrados pelo GPS; a partir 
75 dessas, os infratores seriam contatados. Disse ainda que já houve articulação entre 
76 os órgãos envolvidos nesta questão, como por exemplo as empresas privadas, 
77 Ministérios Públicos, Secretaria de Segurança, Exército, entre outras, que atuam na 
78 área, que manifestaram grande interesse em colaborar. Finalizando sua apresentação 
79 o Sr. Hitler afirmou que a leitura dos três projetos de atividades emergenciais, que 
80 estão sendo propostos pelos Estado do Pará, Tocantins e Maranhão permitem 
81 concluir que há coincidências desses projetos com os objetivos da política do 
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82 Governo para os desmatamentos e queimadas. E, que a expectativa é que se chegue 
83 a um índice de desmatamento menor que o de 1989. Em seguida a Sra. Eliana 
84 questionou se os recursos para a operação descrita já estariam disponíveis, inclusive 
85 a parte do lhama. O Sr. Hitler respondeu a questão, referindo-se aos três projetos 
86 apresentados, dizendo que os próprios Estados apresentariam suas contrapartidas. A 
87 Sra. Neli perguntou sobre os recursos orçamentários específicos da SCA para o 
88 Programa. O Sr. Hitler afirmou não conhecer o desenrolar desse Programa no 
89 lbama. O Sr. João Paulo quis saber a abrangência da área do polígono do projeto 
90 piloto da SCA. O Sr. Hitler disse que corresponderia a aproximadamente 400 km 
91 no sentido leste-oeste, e 800 km no sentido norte-sul, incluindo-se as áreas 
92 protegidas, conforme polígono determinado pelas coordenadas geográficas. O Sr. 
93 Thaumaturgo dissertou sobre a complexidade da degradação ambiental, apontando 
94 como graves consequências: o corte seletivo de madeiras - seletividade que também 
95 ocorre na retirada de ervas medicinais; as grandes fazendas de criação; o 
96 empobrecimento da população; a ausência de ações educativas; o comércio ilegal de 
97 madeira praticado pelos indígenas; a corrupção na própria Funai ( ... ). Quis saber 
98 porque não se escolheu como prioritária a fronteira Brasil/Perú, afirmando que esta 
99 seria a área de maior incidência de desmatamento seletivo, além da área do Sul do 
100 Pará que, a seu ver, seria a de maior depredação. Enfim, ressaltou que deveria haver 
1 O 1 maior amplitude da atuação de combate à degradação florestal, inclusive com a 
102 participação efetiva dos Estados. A Sra. Leila perguntou ao Sr. Hitler porque não se 
103 enfatizou o componente de ações educativas. O Sr. Hitler ressaltou que a ação que 
1.04 está sendo desenvolvida pela SCA é piloto, não possui recurso nem tempo para 
1.05 estender-se por toda a Amazônia Legal. E, que os critérios utilizados já foram 
106 citados anteriormente. Afirmou também que houve adesão de todos os Estados na 
107 escolha que se deu, inclusive do Acre. Lembrou no entanto que a SCA esta 
108 esboçando um grande Programa para toda a Amazônia, que será implantado no 
109 próximo ano. Quanto à conscientização ambiental e à base informacional, reiterou 
1 1 O que estas ações exigem um tempo bem maior do que o de combate emergencial de 
111 queimadas e desmatamento, que esta sendo efetuado através de operações de 
112 campo. A Sra. Leila perguntou sobre as fontes de recursos. O Sr. Hitler respondeu 
113 que trata-se de recursos externos que estão sendo negociados. A Sra. Eulinda 
114 questionou sobre a possibilidade de Mato Grosso ser contemplado nesta primeira 
115 fase, tendo em vistajá ter sido identificada a área de Cuiabá-Santarém como crítica, 
1 16 além do que enfatizou que Mato Grosso reuniria as condições elencadas 
117 anteriormente pelo Sr. Hitler. O Sr. Hitler transferiu a pergunta à representante do 
118 Ministério do Meio Ambiente, Sra. Neli lembrou que existem recursos no SPRN 
119 para as ações emergenciais, e neste caso o Estado necessitaria elaborar sua 
120 proposta e submetê-la à Secretaria Técnica e CP. O Sr. João Paulo enfatizou que já 
121 foram estabelecidas áreas prioritárias, e nesse sentido Mato Grosso poderia 
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122 desenvolver suas ações paralelamente, já que não foi inserido no polígono, ou seja: 
1l23 · o Estado poderia pleitear isoladamente. A Sra. Eulinda reafirmou que o Estado de 
Jl24 Mato Grosso gostaria de ser contemplado nesta primeira fase porque o Estado está 
ll25 mais avançado, pois já possui o sistema de detecção de queimadas. O Sr. Ercílio 
ll26 chamou atenção para a fragilidade da comparação, esclarecendo que apenas deve 
Jl27 ser dito que o Estado reune as condições, sem compará-lo com os demais. A 
Jl28 presidente propôs que se passasse para a análise da primeira proposta de atividade 
[29 emergencial. Decidiu-se que o representante da SECTAM-Pará, Sr. Ercílio, 
ll30 iniciaria a apresentação da proposta deste Estado. O Sr. Ercílio iniciou com um 
Jl31 breve histórico da elaboração desta proposta, ressaltando que o Projeto 
132 Emergencial de Fiscalização dos Desmatamentos e Queimadas do Pará, 
133 poderia· ser entendido como extensão da fiscalização, que já vem se dando no 
134 Estado, e que já conta com infra-estrutura e equipe treinada. O expositor reiterou 
135 que o Projeto objetivaria prover o Estado do Pará de informações ambientais 
136 atualizadas, para desenvolver ações imediatas de controle, fiscalização ~e 
137 monitoramento de queimadas, e que o valor solicitado (US$250,000) terá como 
138 contrapartida os equipamentos que o Estado já dispõe, e; por fim enfatizou que já 
139 conta com o apoio de outros órgãos como a Emater, o Ministério Público, Secretaria 
140 da Cultura, Secretaria de Saúde Pública; Polícia Florestal, Polícia Civil, Cipoma e o 
141 lhama. Concluiu, lembrando que o Estado está solicitando o apoio do PPG- 7 para 
142 uma ação emergencial, que deverá ser realizada no período mais critico do ano, no 
143 que se refere aos focos de incêndio. A Sra. Eliana esclareceu que o único problema 
144 que vê neste Projeto é o fato de o lhama possuir poucos recursos para trabalhar 
145 junto com a equipe do Estado do Pará, de qualquer modo poderia ser estabelecida 
146 uma parceria, desde que fosse fornecido ao Ibama colaborações como por exemplo 
14 7 combustível. Ressaltou que um representante do Ibama, que acompanha este tipo de 
148 projeto, prontificou-se a participar nesta reunião para dar esclarecimetos 
149 pertinentes: O Sr. João Paulo disse que tinha algumas dúvidas em relação à 
150 proposta do Pará, mas achou-a ótima. Apresentou algumas considerações quanto às 
151 imagens do satélite NOAA que, no seu nonto de vista, só serveriam para macro- 
152 avaliações pois não permitiriam precisar o ·-:-ai e a dimensão dos eventos, perdendo 
153 os pormenores, e fez as seguintes pergunta l) a base cartográfica está digitalizada? 
154 b) como será orientada· a equipe? e) qual o manho da área? d) as queimadas estão 
155 ocorrendo em áreas críticas ou não? e) e ·110 os órgãos vão agir em relação à 
156 exploração madeireira? f) qual a viabilidade · .cnica da imagem de satélite NOAA? 
157 O Sr. Luís Ercílio explicou que os resulto '.: ainda são tímidos, mas já existem 
158 imagens que permitem visualizar a expl .ão madeireira. Quanto à equipe, 
159 esclareceu que esta já está atuando, e inic rente foram priorizados os trabalhos 
160 com os agricultores, sendo que a orient: 0 não é simplesmente apagar fogo. 
161 Quanto aos focos menores, sua ocorrência será informada pela equipe de campo, e 
162 quem estiver na área verificará se houve licenciamento ou não. Observou que está 
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163 se atacando tanto as queimadas quanto os desmatamentos. A área abrangida pela 
164 ação emergencial será a região nordeste e sul do Estado do Pará, compreendendo 
165 vários municípios como Marabá, Conceição do Araguaia e Redenção, embora não 
166 se possa precisar, a área corresponde a aproximadamente 150km2. Concluiu sua 
167 exposição, enfatizando que a ação coercitiva permitirá reduzir os indíces de 
168 degradação florestal, e a extensa fiscalização permitirá um diagnóstico que revele 
169 um quadro mais real da situação, e dos atores envolvidos. O Sr. João Paulo afirmou 
170 que o mais importante da proposta apresentada é o fato de colocar a equipe em 
171 campo, e para isto o Estado necessitaria de combustível e diárias, sugerindo que se 
172 transferisse os gastos excessivos com as imagens de satélites e veículos para 
173 rubricas que o Estado não pode custear, e que são imprescindíveis. Sugeriu ainda 
174 que as ações propostas no Projeto fossem mantidas por um período mais longo do 
175 que o proposto pelo Estado; para tanto o recurso solicitado deveria ser utilizado 
176 num prazo maior. O Sr. Ercílio esclareceu que o SPRN estabeleceu a duração 
177 destas ações. A Sra. Neli afirmou que há previsão de uso de US$250,000 pôr 
178 Estado durante os cinco anos do Projeto, podendo ser solicitado US$50,000 por 
179 ano, e esta solicitação não precisaria da anuência da CP. O Sr. João Paulo sugeriu 
180 que fosse utilizado a metade do valor solicitado no primeiro ano, e a outra metade 
181 no segundo ano. O Sr. Luís Ercílio enfatizou que esta seria mais uma questão do 
182 financiador do que do Estado, e que internamente já se conta com recursos da 
183 contrapartida. Ressaltou ainda que os veículos são importantes para a continuidade 
184 do trabalho. A Sra. Neli considerou importante inserir nas propostas informações 
185 mais detalhadas sobre os executores que poderão acessar os recursos, já que o 
186 SPRN recentemente entrou em efetividade, sendo esta a primeira vez que ações 
187 emergenciais estão sendo analisadr«. O Sr. Thaumaturgo elogiou o projeto, e 
188 concordou com o Sr. João Paulo. .ue US$42,000 para as imagens do NOAA 
189 seriam dispensáveis, afirmando que com esta soma monta-se um laboratório, 
190 sugerindo uma parceria com o INPE para utilização das imagens de satélite, de 
191 modo que não fosse necessário comprá-las, mas considerou os veículos necessários. 
192 Sugeriu a construção de urna rede de 1 .idio fixa e integrada com bases móveis para 
193 cobrir todas as áreas. Achou que os 1111micípios foram bem selecionados, dada a 
194 importância sócio econômica destes, 11ue as quatro fases foram bem planejadas. 
195 Considerou que há nesse projeto, de fato, integração, e que a área do sul do Pará 
196 possui altos índices de degradação. Parabenizando o Estado por deduzir de 
li97 sua receita US$257,000, disse que isto é uma grande demonstração de 
198 vontade política, lembrou, por fim, que as ações propostas casam com as 
199 intenções do governo federal. O Sr. Roberto, que nesse momento assumiu a 
200 condução da reunião, perguntou se algum outro representante teria ainda outras 
201 observações a fazer sobre o projeto apresentado pelo Estado do Pará. O Sr. 
202 Ercílio expôs, a seguir, as contradições da política de assentamentos e de ações 
203 isoladas que nunca atingem seus objetivos, bem como as consequências que 
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204 acarretam para o Estado do Pará, acreditando que a ação que estava sendo proposta, 
205 visava também ser um trabalho de educação ambiental, pois traria nova visão para o 
206 local e formação de pessoal nos municípios. O Sr. Roberto colocou em discussão a 
207 forma de aprovação dos projetos emergenciais. Neste momento a Sr. Neli retomou, 
208 e propôs que fossem apresentados os demais projetos, e então se procederia ao 
209 julgamento. Acatada esta sugestão, pediu ao Sr. Pereira que iniciasse a exposição 
210 sobre o projeto emergencial do Estado do Maranhão. O Sr. Pereira apresentou o 
211 Subprojeto Emergencial de Prevenção e Controle de Desmatamento e 
212 Queimadas PPCDQ (Maranhão), através de transparências, que permitiram uma 
213 boa visualização da ação emergencial que o Estado pretende levar adiante. O Sr. 
214 Pereira enfatizou que a área escolhida possui doze nascentes de rios, e doze 
215 reservas indígenas, e para, se ter uma idéia do problema, citou o fato dos Guajajaras 
216 comercializarem tora de mogno por R$ 1,00. A seleção da área também foi produto 
217 do diagnóstico feito no Estado, o que revelou que o Sul é o maior polo produtor de 
218 grãos, e que está havendo nesta área, de nascente de rios, e fornecedora de 80% da 
219 água do Estado, forte pressão de diferentes grupos sociais. Também existiria a 
220 necessidade de interiorizar o Batalhão Florestal. Notou ainda que o COEMA 
221 aprovou a escolha da área e que o lhama tem representação significativa no Grupo 
222 de Trabalho daquele Estado. Revelou que o apoio do PPG- 7 permitirá a 
223 continuidade de ações de prevenção e controle que já vêm sendo realizadas pelo 
224 Estado, e que inclusive todos os municípios desta área já possuem computador e 
225 placa de fax modem. Espera-se também que até o final do ano, todos os 135 
226 muncípios estejam equipados, e que sejam instaladas duas bases fixas de rádio- 
227 comunicação - uma na SEMA, em São Luís, e outra na Delegacia de Açailândia, e 
228 bases móveis nos veículos usados para a execução do projeto. O Sr. João Paulo 
229 questionou sobre a existência de convênio entre a Secretaria do Meio Ambiente e o 
230 lhama. O Sr. Pereira esclareceu que ainda não foi efetuado. O Sr. João Paulo quis 
231 saber qual seria o papel da SEMA. O Sr. Pereira afirmou que seria o de analisar os 
232 estudos de EIA-RIMA. O Sr. João Paulo sugeriu que houvesse entendimento 
233 formal para repasse de atribuição, e que a SEMA teria que ter responsabilidade no 
234 licenciamento. A Sra. Eliana afirmou que o lhama só entra com o licenciamento 
235 federal e que o sistema de licenciamento já nasceu descentralizado. O Sr. João 
236 Paulo explicou que todos os outros licenciamentos e planos de manejo são 
237 atribuições dos Estados. A Sra. Eliana esclareceu que a descentralização foi 
238 pensada para o nível macro, e a partir da descentralização de recursos. O Sr. 
239 Pereira argumentou que o modelo institucional adotado pela SEMA vem 
240 estabelecendo novos mecanismos para a capacitação de recursos, como por 
241 exemplo o do "poluidor-pagador", já existindo proposta formatada a ser 
242 encaminhada à governadora, com alternativas de sustentabilidade financeira, cujos 
243 mecanismos ainda estão em debate. O Sr. João Paulo argumentou que se o Estado 
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244 não tiver atribuição legal, não levanta recursos. Perguntou ainda como seria feito o 
245 cruzamento de dados, indagando se seria digital. O Sr. Pereira disse que existe um 
246 cadastro de licenciamento, e que os dados já estão disponíveis, sem necessidade de 
247 ir a campo. Afirmou ainda que serão cruzados dados de todos os municípios 
248 licenciados. E, que os alvarás não serão renovados se o solicitante não dispor de 
249 Certidão Negativa de Débito Ambiental, nem haverá repasse de recursos. O Sr. 
250 Thaumaturgo cumprimentou o Sr. Pereira enfatizando ter sido uma brilhante 
251 exposição. A Sra. Neli questionou o expositor sobre a classificação da área, dizendo 
252 que esta é composta por dezoito municípios que envolvem parte da área crítica e 
253 toda a área prioritária. Ou seja, engloba floresta, cerrado e cerradão, e disse por fim 
254 que a ação do SPRN é sobre florestas e não em cerrado e cerradão. O Sr. Pereira 
255 afirmou que a justificativa da escolha é inquestionável, na medida em que refere-se 
256 a uma área que contém as mais importantes nascentes de rios do Estado, e que o 
257 conceito de floresta não pode ser tão limitado. Observou também que numa reunião 
258 em Genebra chegou-se ao absurdo de se afirmar que mangue não faz parte da 
259 floresta. A Sra. Neli esclareceu que embora o projeto apresentado seja impecável, 
260 sua preocupação é atinente à compreensão dos doadores do conceito de floresta, 
261 para estes, disse a representante do MMA, a noção seria estrito-senso. O Sr. João 
262 Paulo explicou que em relação à Mata Atlântica este tipo de preocupação não era 
263 levado em consideração. Além do que, afirmou ele: "se estivessem propondo toda a 
264 área do cerrado, talvez pudessemos fazer qualquer objeção, mas o objetivo da 
265 proposta apresentada é o de proteger a floresta". As Sras. Leila e Eulinda 
266 concordaram que a área em questão seria de transição, e que o projeto visaria 
267 proteger a floresta. O Sr. Roberto considerou ser importante uma deliberação da 
268 Comissão de Projeto sobre o significado do conceito de floresta. Todos os presentes 
269 acataram a sugestão e o Sr. João Paulo dispôs-se a convidar um especialista para 
270 que inclusive fizesse uma representação cartográfica do tema. A Sra. Neli agradeceu 
271 ao expositor e passou a palavra ao Sr. Geraldo para que iniciasse a apresentação do 
272 "Projeto Emergencial de Fiscalização de Desmatamento e Queimadas no 
273 Estado de Tocantins". O Sr. Geraldo iniciou sua exposição agradecendo aos 
274 membros da Comissão de Projetos pela oportunidade de esclarecer o motivo da 
275 construção da sede de Tocantins, após o que traçou um histórico da montagem do 
276 projeto emergencial de· seu Estado, ressaltando que a idéia partiu da solicitação à 
277 Naturatins de recursos, por parte do Sindicato dos Agricultores, que fora 
278 prejudicado com as queimadas. Expli. -~u que como conseqüência de queimadas 
279 sistemáticas teria surgido uma praga na ·astagens, visto que o predador do inseto 
280 causador teria sido eliminado nesse r .esso. A proposta de ação emergencial 
281 elaborada pelo Estado, disse o expos · , conta com o apoio do Sindicato acima 
282 mencionado, das Prefeituras e do Iba ·. que estão caminhando na frente devido à 
283 ausência de burocracia. A principal ação estaria se dando no campo, nos vilarejos, 
284 nos municípios. Assim, o Sr. Geraldo sintetizou que o primordial para a 
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continuidade dessa ação seria o financiamento de diária e combustível, pois já 
contam com equipe. A Sra. Neli esclareceu que, uma vez que o recurso solicitado 
pelo Tocantins não ultrapassa US$50,000, a proposta poderia ser aprovada apenas 
com o ad referendum da CP, e abriu a discussão. O Sr. João Paulo perguntou se a 
área escolhida pelo Tocantins seria contínua. O Sr. Geraldo disse que sim, que 
corresponde ao Bico do Papagaio, onde se concentram os produtores. O Sr. João 
Paulo achou que a proposta poderia trazer mais detalhes das ações a serem 
realizadas. O Sr. Geraldo afirmou que os relatórios de acompanhamento trarão esses 
detalhes. A Sra. Eliana lembrou que todos as propostas apresentadas teriam forte 
participação do lhama, e os atores deste órgão não contam com os recursos 
solicitados, por isso aconselhou um contato com as Superintendências do Ibama 
para saber sobre a disponibilidade de recursos para estas ações. A Sra. Neli 
agradeceu ao Sr. Geraldo e sugeriu aos presentes que decidissem se o julgamento 
das propostas seria feito em seguida, ou se fariam uma pausa para almoço. Decidiu 
se que o julgamento se daria em seguida, conforme a ordem das apresentações. O 
Sr. João Paulo considerou que deveria ser feito um esforço para readequar a 
proposta do Estado do Pará no sentido de se garantir a utilização dos recursos 
solicitados por dois anos. O Sr. Ercílio argumentou que a decisão de liberação total 
ou parcial dos recursos ficaria a cargo dos doadores. O Estado acataria a decisão, 
embora possua os recursos totais da contrapartida. A Sra. N eli lembrou que as 
atividades emergenciais foram pensadas para curto prazo. Seriam ações precisas, 
para serem realizadas em poucos meses, de modo que não se poderia aprovar 
US$250,000 para dois anos. Restaria saber se o cronograma tisico-financeiro 
sofreria redução ou não. O Sr. João Paulo considerou importante assegurar a soma 
de US$250,000 para o Pará, considerando a gravidade do problema, mas também 
estaria preocupado com a continuidade da ação, por isso seria necessário fazer 
readequação, no caso dos gastos com imagens de satélite e veículos, inclusive para 
que os últimos não ficassem parados, por falta de recursos para manutenção. 
Acrescentou que em relação às deliberações da última renião da CP, quanto ao 
valor máximo de 50o/o para veículos e equipamentos, acredita que os Estados não a 
compreenderam, e que não gostaria de ver alocações automáticas de 50% nos 
projetos que serão elaborados, O Sr. Ercílio afirmou (W'' a recomendação da CP foi 
bem compreendida pelos Estados, e isto não interfer na elaboração do "projeto 
emergencial" do Pará. A Sra. Eliana voltou a colocar s~;J preocupação em relação à 
ação conjunta com o lhama, e recomendou que fosse verificada a possibilidade de o 
lhama receber recursos em diárias e combustível. A Sra. Neli esclareceu que o 
recurso seria repassado diretamente à Secretaria de Meio Ambiente, com a qual o 
convênio seria firmado. A Sra. Eliana perguntou sobre a possibilidade de se efetuar 
um projeto conjunto com o lhama. A Sra. Neli sintetizou as recomendações dizendo 
que existiam três alternativas em relação ao encaminhamento da aprovação dos 
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325 projetos, ou seja: aprovado", "não aprovado", ou "aprovado em condições". E que 
326 precisaria ser decidido se seria acatada a sugestão do Sr. Thaumaturgo ( de parceria 
327 com o INPE para utilização das imagens de satélite). O Sr. Ercílio sugeriu que o 
328 projeto fosse aprovado como estava e que as questões levantadas seriam de ordem 
329 operacional. Poderia se fazer posteriormente transferência de rubrica. A Sra. Neli 
330 esclareceu que havia necessidade de se entregar a proposta já pronta aos doadores, 
331 e que as recomendações pertinentes deveriam ser feitas naquele instante. O Sr. João 
332 Paulo posicionou-se favoravelmente ao projeto, recomendando porém que se 
333 adequasse as rubricas, transferindo-se o recurso previsto em equipamentos e 
334 veículos para "serviços de terceiros". Sugeriu também que ao invés de se comprar 
335 veículos, estes fossem alugados. E que nos futuros projetos não sejam destinados 
336 recursos para veículos e equipamentos, em projetos de curto prazo, para que não 
337 fiquem parados, por falta de recursos para manutenção. A Sra. Eulinda não 
338 concordou com a última recomendação do Sr. João Paulo, porque estava utilizando 
339 critérios diferenciados na avaliação dos projetos, prejudicando desta forma, os 
340 estados que ainda não apresentaram seus projetos emergenciais. O que deveria ser 
341 discutido na reunião, seriam os critérios para aprovação de projetos emergenciais, e 
342 que estes deveriam ser válidos para todos os estados .. A Sra. Leila esclareceu que 
343 embora o projeto seja emergencial, os bens adquiridos entram para o patrimônio do 
344 órgão de Meio Ambiente, e que antes de se generalizar deveriam ser conhecidas as 
345 condições nas quais as instituições na Amazônia se encontram e sugeriu uma visita 
346 dos membros da CP a esses órgãos. O Sr. João Paulo recomendou que os 
34 7 proponentes façam estimativas dos resultados que pretendem atingir com a 
348 implementação das ações emergenciais. O Sr. Roberto sugeriu que os projetos 
349 fossem encaminhados para o BIRD para serem julgados em caráter emergencial. 
350 Em seguida a Sra. Neli concedeu um espaço para que fossem sintetizadas as 
351 deliberações acerca da aprovação dos projetos do Pará, Maranhão e Tocantins, que 
352 foram aprovados com as seguintes considerações: 1) que a secretaria de meio 
353 ambiente do estado do Pará analise a possibilidade de que 10s recursos 
354 previstos para custeio da linha telefônica dedicada com o INPE sejam 
355 aplicados na contratação de serviços de terceiros para custeio das operações de 
356 fiscalização em campo; 2) os proponentes devem apresentar estimativas dos 
357 resultados objetivos que pretendem atingir com a implementação das ações 
358 emergenciais; 3) que seja dado caráter emergencial aos projetos quanto à 
359 análise e liberação dos recursos de forma a que estes estejam disponíveis em 
360 tempo hábil para a exeqüibilidade das ações previstas no período de estiagem 
361 das regiões abrangidas pelas mesmas. Após a anuência de todos às deliberações, 
362 a presidente da Comissão de Projetos, colocou em discussão a Ata da última 
363 reunião, tendo sido sugerida, pela Sra. Eulinda a inclusão, na linha 41 da Ata, do 
364 seguinte texto: "em razão dos mesmos terem analisados os POAs detalhadamente". 
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A presidente concedeu em seguida um espaço para que fossem feitas as 
considerações do GTTP. O Sr. Pereira iniciou a apresentação explicando que a 
Comissão de Projeto não teria levado em consideração os recursos alocados para os 
Diagnósticos Institucional e de Recursos Humanos que foram computados no POA 
da Secretaria Técnica, por isso recomendou que o assunto fosse revisto pela CP, 
solicitando que a secretaria técnica fizesse um quadro que permitisse aos membros 
da CP nítida visualização da destinação dos recursos do POA, e que no próximo 
POA isto seja considerado. A Sra. Leila exemplificou aos participantes que o 
método adotado pela CP deixou de considerar as somas regionais, que na verdade 
se destinam aos Estados, e que poderiam constar em cada POA separadamente, de 
modo que a soma destinada a equipamento, veículo e obra de cada Estado seria 
mais equilibrada. A Sra. Neli considerou o pedido válido e justo, e sugeriu que o 
assunto entrasse na pauta da próxima reunião da CP. Em seguida, passou a palavra 
ao Sr. Geraldo para apresentar esclarecimentos sobre a Sede da Naturatins.0 Sr. 
Geraldo explicou o processo de negociação da obra, revelando que foi um caso 
excepcional, pois foi reconhecido que o Estado sofrera um processo de espoliação 
traumático, após sua criação, com índicadores sociais alarmantes, como por 
exemplo 73% de analfabetismo ( ... ). Acrescentou que todas as planilhas do SPRN 
elaboradas até o momento destinam recurso para esta obra, que já foi iniciada pelo 
Estado em 199 5. Disse por fim que o Plano de Ação aprovado incluía a sede da 
Naturatins, e apresentou a documentação concernente à obra. O Sr. Pereira 
explicou também que o recursos alocados para construções foi calculado com base 
nas necessidades que os Estados apresentaram durante a negociação, portanto não 
poderia ser avaliado pela CP que Tocantins ficaria com a maior parte, pois quatro 
ou cinco Estados não solicitaram obras naquela ocasião. O Sr. João Paulo afirmou 
que se os Estados concordaram com a construção da sede à época da negociação, 
não haveria porque questionar isto agora, embora não lhe pareça justa que a 
sociedade brasileira solicite recursos externos para este tipo de atividade. O Sr. 
Geraldo ressaltou que esta rubrica (construções) foi incluída no SPRN1 basicamente 
pela premência da situação de Tocantins, e mesmo porque o próprio Banco Mundial 
comprovou a necessidade desta s0l:r,;1-ação, concordando e enfatizando que 
Tocantins seria o único Estado que re. -ria recursos para construção de sede. A 
Sra. Neli esclareceu que num projeto , ·te diferença entre documentos formais e 
de suporte, os que o Sr. Geraldo esta apresentando se encaixaria na segunda 
categoria, mas em todo caso consta nos cumentos formais a construção de sede, 
laboratórios. Explicitou que após a ani dos documentos disponíveis sobre a 
questão da Sede da Naturatins, sugerida última reunião da CP, repassados aos 
seus membros nesta reunião, não restav .úvida que houve um comprometimento 
com a obra de Tocantins, e que inclusiv- Já foi feito um convênio com este estado, 
embora este acordo fora realizado anteriormente ao contrato com a União Européia. 
A Sra. Eliana lembrou que muitos dos membros da CP estiveram presente durante 
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as negociações e sabiam que o valor para a sede fora negociado, embora não tenha 
sido formalizado claramente, já que, acreditaria ela, todos estavam tão certos deste 
acordo que talvez não teriam se dado conta do aspecto burocrático. A Sra. Leila 
enfatizou que à época da Revisão do Meio Termo poderia haver uma brecha para 
que os demais Estados solicitassem recursos para construção, mas que naquele 
momento, o projeto só contemplava a sede de Tocantins, mesmo porque a decisão 
teria sido do consentimento de todo o grupo, ainda que a maior soma tenha sido 
destinada ao Tocantins. A Sra. Eulinda concordou e reforçou as afirmações da Sra. 
Leila. A Sra. Neli questionou o fato dos membros presentes não terem mencionado 
este histórico na última reunião da CP. A Sra. Leila lembrou que na missão de 
avaliação os projetos foram negociados separadamente, de modo que os detalhes da 
negociação de Tocantins não eram do conhecimento de todos. A Sra. Eulinda 
argumentou que na reunião passada, os membros da CP solicitaram os documentos 
onde constassem os acordos feitos para a construção da obra da Tocantins, sendo 
que, no seu conhecimento, os documentos do projeto, ou seja: MOD e Acordos de 
Doação, não fazem menção à referida obra. Disse ainda que só teve conhecimento 
do documento formal na reunião do GTTP, realizada no dia anterior (25/06/96). 
Lembrou também o que estava sendo questionado era a "exorbitância" dos valores 
solicitados para equipamentos, veículos e obras, e não o mérito de Tocantins ser ou 
não contemplado com os recursos para a construção da sede da Naturatins, e que no 
seu entendimento, esse era um fato consumado, sendo assim, a única questão 
pendente seria o ajuste do cronograma de implementação da obra, já que o acúmulo 
de recurso no primeiro ano para esta obra, aparentemente, provocava um 
desequilíbrio em relação ao cômputo geral do POA. O Sr. João Paulo afirmou que 
a decisão de construir a sede de Naturatins foi tomada anteriormente, ou seja a obra 
já fora aprovada não cabendo à CP deliberar sobre isto. Pediu que se anotasse as 
seguintes palavras, sobre o seu posicionamento: "embora reconhecendo a 
importância da sede de Tocantins e considerando satisfatório que o Banco tenha 
sido sensibilizado nesse sentido, este representante considera inadequado o custeio 
de obras d~ infra-estrutura com recursos destinados à conservação das florestas 
tropicais". As 13 :45 horas, com a anuência de todos os membros da Comissão de 
Projetos, sua presidente encerrou a Segunda Reunião Extraordinária, agradecendo 
a todos os presentes o bom andamento -Ie seus trabalhos. Para os efeitos legais, foi 
lavrada a presente Ata, que após lida e considerada fiel, foi assinada pelos 
participantes: 

Brasília (DF), 26 de junho de 1996. 
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PROJETOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - PED 

Demonstrativo da relação Espaço Territorial ePopulaçio Regional 
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PROJETOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA. PED 

Demonstrativo do Rebanho Bovino Efelivo por Região 
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Demonstrativo das áreas de Lavoura/região 
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